
Titulli i lëndës: “Makroekonomi” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Qëllimi kryesor i lëndës është të pajisë studentët me njohuritë bazë të ekonomisë duke 
iu dhënë si pika referimi: Konceptet, variablat dhe  modelet bazë teorike 
makroekonomike që përbëjnë instrumentet kryesore të një ekonomie .Në këtë lëndë, 
studentët duke aplikuar metodën e të menduarit ekonomik  do të pajisen me njohuri të 
plota në lidhje me mënyrën se si funksionon ekonomia si nje e tere, si llogariten dhe 
ndërthuren treguesit kryesorë makroekonomikë, produkti kombëtar-rritjet dhe rëniet e 
ciklit të prodhimit, inflacioni, papunësia, lidhjen midis tyre si dhe me rritjen ekonomike  

Objektivat e 
lendes 

 Përvetësimi i njohurive bazë ekonomike  mbi bazën e të cilave studentët do të kuptojne 
konceptet dhe problemet ekonomike që do përdoren gradualisht  gjatë gjithë viteve të 
studimit. 

 Familjarizimi me konceptet, termat bazë të ekonomisë  dhe kombinimi i analizave 
ekonomike me  gjykimin e tyre personal të situatave konkrete dhe  mënyrat e duhura 
të përdorimit të tyre. 

 Aftësimi i studentëve në përdorimin e principeve bazë ekonomike në situata të reja . 

Rezultatet e 
pritshme 

 Te shpjegojnë konceptet dhe disa modele të thjeshta ekonomike dhe të përshkruajnë 
se si  përdoren ato. 

 Te  përmirësojnë  aftësitë analitike të tyre, aftësitë e tyre për të zgjidhur probleme dhe 
përmirësuar cilësinë e vendimmarrjeve. 

 Te tregojnë se si konceptet dhe principet ekonomike mund të përdoren  në analiza të 
thjeshta ekonomike që ndeshim në jetën e përditshme . 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 
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PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Makroekonomia si degë e shkencës ekonomike. Një vështrim i shkurter historik. Konceptet 
kryesore makroekonomike. (L) 
Objektivat makroekonomike dhe instrumentat e realizimit te tyre. (L) 
Instrumentat kryesore  te analizes makroekonomike: kerkesa agregate dhe  oferta agregate. (L) 
Seminar mbi konceptet kryesore makroekonomike. (S) 



Seminar mbi instrumentat kryesore te analizes makroekonomike: kerkest agregate dhe  ofertat 
agregate. (S) 

2 

Rendesia e matjes  se produktit total dhe problemet  e agregimit. (L) 
Menyra e matjes  se produktit total dhe produktit perkates(L).  
Produkti kombetar dhe mireqenia  ekonomik (L) 
Seminar mbi menyren e matjes se produktit total dhe produktit  perkates S) 
Seminar mbi produktin kombetar dhe mireqenien  ekonomik S 

3 

Kerkesa agregate  dhe faktoret percaktues te saj. Oferta agregate dhe faktoret  percaktues te 
saj.(L) Modeli Kejnsian i ekuilibrit  makroekonomik. (L) 
Modeli klasik i ekuilibrit makroekonomik. (L) Sminar mbi kerkesat agregate  dhe faktoret 
percaktues te saj (S). Sminar mbi modelin Kejnsian i ekuilibrit  makroekonomik. (S) 

4 

Konsumi, kursimi dhe funksionet e tyre.(L) 
Faktore te tjere percaktues te konsumit (L) 
Investimet  dhe faktoret  percaktues  te tyre. (L) 
Sminar mbi faktore te tjere percaktues te konsumit (S) 
Sminar mbi investimet dhe faktoret  percaktues  te tyre(S) 

5 

Shpenzimet agregate dhe GDP real. (L) 
Investimet dhe kusimet ( 2L) 
Sminar mbi shpenzimet agregate dhe GDP real. (S) 
 Sminar mbi investimet dhe kusimet (S)  

6 Multiplikatori i shpenzimeve (3L) 
 Sminar mbi multiplikatorin e shpenzimeve (2S) 

7 Multikatori i politikes fiskale (3L) 
Sminar mbi multikatori i politikes fiskale (2S) 

8 Multiplikatori  i politikes se hapur (3L) 
Sminar mbi  multiplikatorin  e politikes se hapur (2S)  

9 Raporti papunesi – inflacion . (3L) 
Sminar mbi raportin papunesi - inflacion (2S) 

10 Kurba e Filipsit. (3L)  
Seminar mbi kurbën e Filipsit (S)  

11 

Banka Qendrore  dhe funksionet e saj. Instrumentet kryesorete politikes monetare. (2L) 
Monetarizimi dhe zhvillime te sotme te tij.(L) 
Seminar i Banka Qendrore  dhe funksionet e nstrumentet kryesorete të politikes monetare. (S)  
Seminar mbi monetarizimin dhe zhvillime te sotme te tij.(.(S) 

12 Tregu monetar dhe mekanizmi i veprimit  te politikes monetare (3L).  
Seminar mbi tregun monetar dhe mekanizmi i veprimit  (2S)  

13 Buxheti dhe politikat fiskale. (3L) 
Seminar mbi buxhetin dhe politikat fiskale.(2S) 

14 Nderveprimi  i politikave  monetare dhe fiskale. (3L) 
Seminar mbi ndervepriminei politikave  monetare dhe fiskale (2S)  

15 Pasojat ekonomike te buxhetit qeveritar.(3L) 
Detyrë kursi (2S) 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

XV Buxheti dhe politikat fiskale në Shqipëri 

 


