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Lënda e Ekonomiksit Industrial
përfshinë trajtimin e
problemeve ekonomike të firmës dhe industrisë në raport me
sistemin ekonomik, për të ndihmuar në shpërndarjen e resurseve
të kufizuara dhe zhvillimin e strategjisë konkuruese. Studentët
do të kenë mundësinë të kuptojnë plotësisht funksionimin e
mekanizmave të tregut dhe ndërveprimin midis agjentëve
ekonomik; bashkëveprimin midis kostos dhe kërkesës dhe
formimin e çmimeve të tregut;përdorimin e modeleve të teorisë
së lojrave për të kuptuar tregjet oligopol etj.
Qëllimi i lënds Ekonomiksi Industial është që t’i pajisë
studentët me teorinë bashkëkohore makroekonomike dhe
konceptet bazë makroekonomike, në mënyrë që ata të jenë në
gjendje t’i kuptojnë dhe të japin vlerësimin mbi politikat
makroekonomike që aplikohen.
Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që:
1) Të formojë opinionin e tyre në lidhje me
ekonomiksin industrial dhe vendimarrjen duke
përdorur treguesit dhe variablat
mikro dhe
makroekonomik.
2) Të vlerësojnë efektet e lidhjeve ndërkombëtare në
ekonominë e vendit.
Vlerësimi do të bazohet në 3 teste, në provimin
përfundimtar si dhe në seminare:
Testet:
1

Gjatë vitit do të organizohen 3 teste ku e gjithë materia ndahet në
3 pjesë.Secili test duhet të kalohet së paku më së paku 51% të
poenave total për të kaluar provimin.Nota përfundimtare nga
testet llogaritet bazuar në mesataren e poenave nga 3 testet.
Provimi: Provimi kalohet më së paku 51% të poenave totale.
Seminari: Jo obligativ
Literatura
Literatura bazë:

Java
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L. Philips ,(2006): Applied Industrial
Economics, Cambridge University Press. Ky tekst
është në gjuhen angleze.
2.
Grup autorësh, (1987): Ekonomska politika
Informator

Temat
-

Bazat teorike të industrializimit
Teoria dhe Fazat e Zhvillimit të Industrisë
Strategjia e zhvillimit të Industrisë
Funksioni i prodhimit
Vendimet mbi formimin e çmimeve
Thelbi dhe format e monopolist
Monopoli dhe konkurenca
Sundimi i monopoleve dhe aktiviteti i tyre
Oligopoli
Nocioni i eksportimit të kapitalit
Formt e eksportimit të kapitalit
Efektet e eksportimit të kapitalit
Ndarja ekonomike e botës
Monopolet ndërkombëtare
Nocioni i koorporatave multinacionale
Procesi i integrimeve ekonomike
Mesatarja e zhvillimit industrial, shiquar nga fazat e zhvillimit industrial
Zhvillimi i industrisë dhe problem i punësimit
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-

Problemet e ristrukturimit të industrisë botërore
Modeli i zhvillimit të industrisë në periudhën e tranzicionit
Sistemet prodhuese industrial
Evolucioni i sistemeve prodhuese (Fabrika e ardhmërisë dhe robotet)
Sistemet prodhuese antropocentrike
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Sëndërtimi i politikës industriale në Kosovë
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