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Në kuadër të lëndës bëhet zgjërimi i njohurive nga
fusha e globalizimit ekonomik dhe
makroekonomisë
Qëllimi i lendes është që të zgjërojë njohuritë e
studentëve në fushën e makroekonomisë duke
perfshirë njohuritë nga lamia e globalizimit
ekonomik, ndikimin e globalizimit ne zhvillimin
ekonomik si edhe aplikimin e modeleve me anë të
të cilave mund të bëjnë analiza më detale në këtë
lëmi, duke perfshirë Modelin IS-LM dhe Modelin
Mundell-Fleming.
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të
jetë në gjendje që:
1. të njoh perparesite dhe dobesite e
globalizimit ekonomik
2. të bëjë analizën e problemeve
makroekonomike
3. të krahasojë problemet makroekonomike të
vendit me vendet tjera
4. të analizojë treguesit kryesorë
makroekonomik si dhe të bëjë krahasimin e këtyre
treguesve të vendit me vendet tjera
5. të perdorë modelet per analiza
makroekonomike

Metodat e vlerësimit:
Në përputhje me statusin e UP.
“H.P”
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Perkufizimi dhe qasjet mbi globalizimin, Vektoret mbi
procesin e globalizimit, Tranzicioni boteror dhe
kundertheniet e globalizimit, Lajthitjet e procesit te
globalizimit

Java e dytë:

Dimenzioni ekonomik i procesit te globalizimit, Shkaqet e
intensifikimit dhe te zgjerimit te ndevaresise ekonomike,
Karakteristikat ekonomike te procesit te globalizimit, Roli i
shtetit kombetar ne globalizim, Drejtimet dhe reformat ne
organizmat ekonomike boterore, FMN, BB, OBT

Java e tretë:

Nje bote tjeter eshte e mundshme, Forumi social dhe Forumi
ekonomik boteror, Procesi mental i globalizimit, Formimi i
institucioneve dhe organeve globale me qellim te realizimit
te slloganit ”Nje bote tjeter eshte e mundshme”

Java e katërt:

Premtimi per nje zhvillim me te shpejte, Menyrat e zhvillimit
me te shpejte, Stabiliteti social dhe politik, Krizat financiare
dhe masat per tejkalimin e tyre
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Java e pestë:

Demokratizimi i procesit te globalizimit, Karakteristikat
themelore te procesit te demokratizimit, Pergjigja ndaj
sfidave te globalizimit, Deficiti demokratik, Pergjigja ndaj
sfidave te deficitit demokratik, Gjendja e nje bilanci
(ekuilibri) te ri.

Java e gjashtë:

Shkollat e mendimit, Shkolla neoklasike, Kejnsianët e rinj,
produkti i brendhsëm bruto dhe neto, Problemet e matjes së
GDP, Kërkesa agregate dhe produkti ekuilibër, Funksioni i
konsumit, Investimet e planifikuara dhe kërkesa agregate,
Investimet dhe kursimet, Paradoksi i kursimit

Java e shtatë:

Multiplikatori, Efektet e multiplikatorit në GDP, Struktura e
modelit IS-LM, Tregu i të mirave dhe kurba IS, Pozicioni i
kubës IS, Pikat jashtë kurbës IS, Tregjet e aktiveve dhe kurba
LM, Aktivet reale dhe financiare, Kërkesa reale dhe
nominale për para, Ekuilibri i tregut monetar.

Java e tetë:

Politika monetare, Mekanizmi i transmisionit, Kurthi i
likuiditetit, Politika fiskale dhe crowding out, Lidhjet
ndërkombëtare, Bilanci i pagesave dhe kurset e këmbimit,
Kurset fikse të këmbimit, Kurset fleksibile të këmbimit

Java e nëntë:

Kursi real i këmbimit, Lëvizja e kapitalit, Bilanci i pagesave
dhe lëvizja e kapitalit, Modeli Mundell-Fleming: Lëvizja
perfekte e kapitalit në kushtet e kurseve fikse të këmbimit
valutor, Lëvizja perfekte e kapitalit në kushtet e kurseve
luhatëse të këmbimit valutor

Java e dhjetë:

Kurba e Filipsit, Lidhja pagë-papunësi:Pse pagat janë
jofleksibile? Kontratat dhe marrëdhëniet afatgjata, Teoria e
ekuilibrit te pritjeve racionale, Modeli neoklasik pa ferkim i
tregut te punes, Kurba e ofertes e Lukasit, Tronditjet, Teoria
e rritjes endogjene, Rritja dhe zhvillimi
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