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Përshkrimi i lëndës

Në kuadër të lëndës mësohet për Unionin Monetar e
veçanërisht për Unionin Monetar Europian,
përparësitë dhe dobësitë që i sjell një unionin
monetar, Bankën Qendrore Europiane dhe politikat
monetare dhe fiskale qe perdoren ne kuader te
UME.

Qëllimet e lëndës:

Studentet e Programit Master do te njihen me
konceptin e Unionit monetar, me menyren e
funksionmit te Unionit Monetar Europian, a e rrit
mirëqenien një vend kur e braktis valuten
kombetare dhe kur e adapton një valutë të
përbashkët, çka përfitojnë vendet me braktisjen e
valutave te tyre kombetare, dobesite e adaptimit te
nje valute te perbashket.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në
gjendje që:
1. të njoh konceptin e unionit monetar
2. të njoh kostot dhe benefitet e unionit
monetar
3. të njoh menyren e funksionimit te Unionit
Monetar Europian
4. të njoh punen e Bankes Qendrore Europiane
5. të njoh menyren e zbatimit te politikes
monetare ne Euroland
6. të njoh menyren e zbatimit te politikes
fiskale ne Unionin Monetar

Metodat e vlerësimit:

Në përputhje me statusin e UP.
“H.P”
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Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

1. Paul De Grauwe, Ekonomiksi i Unionit
Monetar, Oxford University, 2003
2. Thomas A.Pugel, International Economics,
Mc Graw-Hill/Irwin, New York, 2004
1. David Begg, Rudiger Dornbusch & Stanley
Fischer, Economics, McGraw-Hill
Education, UK, 2003
2. Sulo Haderi, Ekonomia monetare,tiranë,
2003
3. www.bqk-kos.org
4. www.mfe-ks.org
5. Artikuj nga revistat e ndryshme ekonomike

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Kostot e Unionit Monetar,Unioni Monetar dhe sigurimi ndaj
shokeve asimetrike, Preferencat e ndryshme te vendeve per
inflacion dhe papunesi, Diferencat ne institucionet e tregjeve
te punes, Preferencat e ndryshme te vendeve per inflacion
dhe papunesi

Java e dytë:

Teoria e hapesirave optimale te valutave, Sa te rendesishme
jane diferencat midis vendeve, Devalvimet nominale dhe
reale te valutes, Devalvimi, konsistenca ne kohe dhe
kredibiliteti, Kostoja e unionit monetar
Benefitet e nje valute te perbashket, Perfitimet direkte nga
eliminimi i kostove te transaksionit, Perfitimet indirekte nga
eliminimi i kostove te transaksionit: transparenca e çmimeve,
Pasiguria e kursit te kembimit dhe rritja ekonomike,
Benefitet e unionit monetar dhe shkalla e hapjes se vendit

Java e tretë:

Java e katërt:

Krahasimi i kostove dhe benefiteve, Unioni monetar,
rigjiditeti i çmimeve dhe pagave dhe lëvizshmëria e fuqisë
punëtore, Shoket asimetrike dhe fleksibiliteti i tregjeve te
fuqise punetore, Kostot dhe benefitet ne afat te gjate, Sfida e
zgjerimit te EMU

Java e pestë:

Fragjiliteti i Unioneve Monetare jokomplete, Diferencat ne
reputacion çojnë kah kredibiliteti i ulët i kursit të këmbimit,
Problemi n-1 ne sistemet e kurseve fikse te kembimit, Si
matet kredibiliteti i regjimit te kursit fiks te kembimit
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Java e gjashtë:

Tranzicioni ne Unionin Monetar, Traktati i Mastrichtit, Pse
nevojiten kriteret e konvergjencës? Europa Qendrore dhe
kerkesat per konvergjencë, A eshte e gatshme UK-ja qe te
hyjë ne Eurozone?

Java e shtatë:

Banka qendrore Europiane, Dizajni i ECB-së: Traktati i
Mastrichtit, pse ka mbizoteruar modeli Gjerman, Pavaresia
dhe llogaridhenia, Supervizioni bankar dhe stabiliteti
financiar ne Euroland, Politika monetare ne Euroland,
Politika fiskale ne Unionin Monetar
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