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EKONOMIA BOTËRORE, 1998 – KRIZAT AZIATIKE DHE RUSE.

HHYRJEYRJE..

Fillimi i vitit 1998 i dha ekonomisë botërore pamjen e një aeroplani katërmotorrësh, me
dy motorrë të prishur dhe me të tretin në prag të prishjes: aeroplani duket sikur po
gremiset.

Ekonomia botërore po shkon drejt rënies1: Japonia, që prej fillimit të viteve ‘90
vazhdon të jetë në rënie; shumë ekonomi aziatike po përjetojnë rënien
ekonomike më të thellë që prej gjysmë shekulli; ekonomia ruse, gjithashtu, është
përfshirë në një nga krizat më të thella që nga shembja e komunizmit; një rënie e
ekonomisë së Kinës, mund ta detyronte qeverinë të zhvlerësonte monedhën;
ndoshta Amerika Latine do të jetë rajoni tjetër që do goditet: Wall Street është i
shqetësuar2.

Shumë analistë parashikojnë që rritja e PPB-së botërore gjatë këtij viti të jetë më
pak se 2 për qind3. Kjo do të ishte e njëjtë me nivelet e shënuara gjatë viteve
1991, 1982 dhe 1975, të treja të përcaktuara si periudha “ të rënies globale” . Por,
nëse në rastet e mëparshme kjo rënie erdhi nga SHBA dhe vendet e pasura, tani
është radha e ekonomive në zhvillim.

Nëse rënia do të prekte edhe SHBA dhe Europën, bota do të përjetonte krizën
më të madhe që nga depresioni i viteve 1930.

Vendet në zhvillim tani llogariten të mbajnë gati gjysmën e prodhimit botëror.
Megjithatë, ajo që mund të ndodhë në SHBA, e cila kontribuon në 1/5 e prodhimit
botëror, mbetet kritike.

KRIZA AZIATIKE - SHKAQET E SAJ.

Pas gati 30 vjetësh të mrekullisë ekonomike, viti që kaloi shënoi krizën më të
thellë për gjithë vendet e Azisë Juglindore (veçanërisht të ASEAN-4). Duke u
mbështetur në komentet dhe analizat e bëra tashmë rreth shkaqeve të kësaj
krize, më poshtë po evidentojmë disa prej tyre:

1-Pjesërisht për shkak të kurseve fikse të këmbimit të adaptuara nga këto vende
dhe nga hyrjet e mëdha të kapitaleve të huaja, veçanërisht flukset afatshkurtra,
monedhat e këtyre vendeve, që nga fillimi i viteve ‘90, u vlerësuan mjaft në terma

                                               
1Për herë të dytë brenda këtij viti, FMN uli parashikimin për  rritjen e ekonomisë botërore. Deri tani, humbjet
e pasurisë financiare të botës nga rënia e çmimeve të aksioneve, llogariten në 4 trilionë dollarë amerikanë
(shifër e barabartë me PPB të Japonisë).
2  Dow Jones ka shënuar rënie prej 17 për qind kundrejt pikut të tij (gusht 1998).
3 J.P.Morgan ka parashikuar një rritje prej 1.5 për qind në vitin 1998 dhe 1.7 për qind vitin e ardhshëm.
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realë. Kjo e përkeqësoi ndjeshëm situatën e pozicioneve të deficiteve të llogarive
korente.

2-Disbalancat e llogarive korente dhe rritja e borxhit të huaj afatshkurtër, erdhën,
gjithashtu, edhe nga një “bum”  i investimeve (dhe i konsumit) të cilat shpesh u
drejtuan në sektorë të gabuar: mallra jo të tregtueshme, prona të patundshme
dhe blerje të letrave me vlerë për qëllime spekulative.

3-“Dëmi Moral”  (Moral Hazard) i shkaktuar nga qeveritë. Duke dhënë garanci
qeveritare për bankat tregtare, këto të fundit morën kredi të shumta nga jashtë
dhe kredituan biznese që ishin me një shkallë mjaft të lartë risku. Dështimi i mjaft
projekteve të tilla, i gjeti firmat me borxhe të mëdha afatshkurtra, kryesisht në
monedhë të huaj, që nuk mund të shlyheshin. Kriza e kurseve të këmbimit i rriti
dimensionet e këtij fenomeni duke qenë se zhvlerësimet drastike të monedhave
e rritën barrën reale të borxheve në monedhë të huaj.

4-Një pjesë e konsiderueshme e kreditimeve nuk shkoi në financimin e
projekteve të reja, por më tepër të kërkesës spekulative të letrave me vlerë
ekzistuese. Kjo i rriti ndjeshëm çmimet në tregjet e kapitaleve dhe, kur kjo rritje
erdhi në pikën e saj të shpërthimit, firmat, bankat dhe investitorët që kishin marrë
kredi, trashëguan një borxh të jashtëm që nuk mund të shlyhej. Përsëri, kolapsi i
monedhave e rëndoi këtë problem.

Megjithëse kriza nuk filloi njëherësh, ajo arriti të përhapej gradualisht duke prekur
gjithë grupin e vendeve të këtij rajoni. Përhapja e krizës shpjegohet nga analistët
mbi këto konsiderata:

Zhvlerësimi i monedhës në disa vende, i vlerësoi monedhat e vendeve të tjera të
rajonit në terma realë duke përkeqësuar pozitat konkurruese të tyre. Për këtë
arsye, edhe ato filluan zhvlerësimin e monedhave.

Faktorë të tjerë që ndikuan në dobësimin e pozitave konkurruese të rajonit ishin
edhe:

Zhvlerësimi nominal prej 50 për qind i monedhës kineze në vitin 1994;

Vlerësimi i shpejtë i dollarit pas vitit 1995, çoi në një vlerësim të
monedhave aziatike, të cilat janë të lidhura me dollarin;

Vitet 1995-96, shënuan një rënie të kërkesës botërore për
gjysmëpërcjellës, një produkt i rëndësishëm ky i eksporteve të këtij rajoni;

Dobësimi i vazhdueshëm i ekonomisë japoneze, kontribuoi në uljen e
eksporteve të rajonit (gati 30 për qind e eksporteve të tyre destinohen në
Japoni);

Rënia e prodhimit industrial në vitin 1997 kundrejt viteve të mëparshme.
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Në përgjigje të problemeve të krijuara, këto vende filluan të reagojnë me masa
në zgjidhje të tyre. Disa prej tyre ju drejtuan edhe FMN për ndihmë financiare.
Vetë qeveria japoneze, pas krijimit të kabinetit të ri qeveritar, adaptoi një paketë
masash fiskale (që llogariten në 2.5 për qind të PPB), të cilat do të ndihmojnë
procesin e ristrukturimit të korporatave dhe bankave. Ky proces ristrukturimi ka
përfshirë edhe firmat e vendeve të tjera, si Hong Kong, Tajvan, etj. Më në fund,
Azia Inc. duket si një dështim i politikave ekonomike4 të adaptuara dhe fundi i një
miti 30-vjeçar.

Përkundrejt përpjekjeve edhe të komunitetit ndërkombëtar në kapërcimin e kësaj
krize, një tjetër vend iu shtua listës së krizave, Rusia.

KRIZA RUSE: SHKAQET DHE TIPARET E SAJ.

Stabiliteti dhe konvertibiliteti i rublës; mbajtja nën kontroll e inflacionit; progresi i
shënuar në reformat strukturore të ekonomisë; dhe mbi të gjitha përkrahja e
gjithanshme që iu dha Rusisë, në shndërrimin e ekonomisë së saj drejt
ekonomisë së tregut, nga të gjitha organizmat financiare ndërkombëtare dhe
qeveritë e vendeve të Triadës (SHBA, Europë dhe Japoni), e rritën ndjeshëm
besimin e investitorëve të huaj në këtë treg gjigant dhe me mundësi investimi të
konsiderueshme.

Pas krizës që përjetoi ky vend gjatë vitit 1992, kriza e shembjes së komunizmit,
aktualisht vendi po përjeton një nga krizat më të thella dhe të fuqishme, fillimisht
e shfaqur si një krizë financiare, por reperkursionet e saj ndoshta do të jenë më
të mëdha. Ky konkluzion përforcohet ndjeshëm duke analizuar vetë faktorët që
çuan në këtë krizë.

SHKAQET E KRIZËS.

1-Ajo çfarë shkaktoi fillimin e krizës ruse mendohet të jetë fakti që Kremlini nuk
guxoi të marrë masat e nevojshme për të ndaluar hemoragjinë nga e cila po
vuante buxheti i shtetit. Ndërkohë që, grumbullimi i taksave gjatë muajit janar u
duk mjaft impresiv, duke shënuar një nivel 35 për qind më të lartë (23.5 për qind
në terma realë), në muajt pasardhës ky ritëm ra ndjeshëm. Një rënie e këtij
treguesi, nën konsideratën që shumica e firmave të mëdha i paguajnë taksat që
në fillim të vitit në bazë vjetore (sistemi i taksave është ndërtuar mbi një bazë të

                                               
4Në fakt, vende të ndryshme, kanë reaguar në mënyra të ndryshme ndaj kësaj krize. Disa prej tyre po
adaptojnë qëndrime ekstremiste në mbylljen e ekonomive të tyre, ku spikat qëndrimi i Malajzisë e cila ka
vendosur kontrolle të rrepta në qarkullimin e kapitaleve. Po kështu, Tajvani po rishqyrton projektin e
mëparshëm për liberalizimin e plotë të llogarive rrjedhëse deri në fund të vitit 2000, megjithëse ky është një
kusht për anëtarësimin e tij në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kina urdhëroi firmat vendase që të tërheqin
menjëherë mbajtjet e tyre në monedha të forta jashtë vendit, të cilat vlerësohen të jenë rreth 20 miliardë
dollarë, si pjesë e masave të mbajtjes nën kontroll të monedhës kombëtare. Priten, gjithashtu, të
ndërmerren disa kufizime në hyrjet afatshkurtra të kapitaleve të huaja. Japonia po përgatitet t’i propozojë
takimit të Ministrave të Financës së G-7, të mbështesë masa për vendosjen e kontrolleve të përkohshme
mbi qarkullimin e kapitaleve (vetë Japonia nuk i ka dënuar masat që ka ndërmarrë Malajzia).
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ngushtë, i mbështetur kryesisht tek 100 taksapaguesit më të mëdhenj), përbënte
dhe sinjalin e parë për një dobësim të ndjeshëm të financave të shtetit.
Vlerësohet se taksat e pagrumbulluara (të fshehura) arrijnë në rreth 20 miliardë
dollarë amerikanë, shifër kjo e barabartë me 4.3 për qind të PPB ose gati 50 për
qind të të ardhurave të buxhetit të shtetit. Nga ana tjetër, këto dobësi në
grumbullimin e të ardhurave, nuk u shoqëruan me një harmonizim dhe kontroll
mbi shpenzimet. Kjo u arrit për herë të parë vetëm gjatë vizitës së fundit të FMN
(maji ‘98).

Për këtë arsye, në planin politik, në mars, Jelcin shkarkon nga detyra
kryeministrin Çërnomerdin dhe emëron, 35 vjeçarin, Kirienko.

2-Një fakt i rëndësishëm konsiderohet rënia e çmimeve të naftës në tregun
botëror nën 15 dollarë amerikanë/barrelë, çmimi më i ulët që prej 4 vjetësh.
Kompanitë e naftës përbëjnë kontribuesit kryesorë në të ardhurat e buxhetit të
vendit.   Ky ndryshim në koniukturën ndërkombëtare gjeneroi humbje të
konsiderueshme për buxhetin e vendit, të vlerësuara me gati 5 miliardë rubla
(FMN, qershor 1992). Gjithashtu, ka kontribuar edhe falja e detyrimeve fiskale
kompanisë së gazit, Gazprom, e cila llogaritet në gati 2-3 për qind të PPB
(vlerësim i Bankës Botërore). Por rënia e çmimeve, si rrjedhojë e rënies së
kërkesës së vendeve të ndikuara nga kriza aziatike, ishte njëkohësisht një dukuri
që përfshiu edhe lëndët e para industriale, ku Rusia është një eksportuese e
fuqishme. (Indeksi i çmimit të mallrave ka rënë në nivelin më të ulët historik të tij
që prej 21 vjetësh).

3-Një analizë e mëtejshme e shkaqeve të krizës ndalet edhe në dështimin e
reformave dhe ristrukturimit të ndërmarrjeve shtetërore. Duke mos injektuar
investime të reja, ndërmarrjet shtetërore u mbajtën në këmbë duke u lejuar nga
qeveria të përdorin transaksionet barter në pagesat e shërbimeve të tyre, si
energji, gaz, ujë, etj. Reformimi i ndërmarrjeve do të kërkonte shkurtime të
ndjeshme të fuqisë punëtore. Por, e ndodhur përpara zgjedhjeve të ardhshme
parlamentare (1999), është e vështirë të parashikohet nëse politikanët do të
rrezikonin me adaptimin e masave të tilla. Ndërkohë, injektimi i kapitalit të freskët
do të ishte i mundur vetëm duke prerë rubël të re, gjë që do të çonte në
hiperinflacion. Kjo do të ishte me po aq pasoja të rrezikshme, duke konsideruar
që gati 80 për qind e produkteve ushqimore në tregun e Moskës janë me origjinë
importi. Por, reformimi i ndërmarrjeve shtetërore shihet me skepticizëm edhe nga
pozitat e oligarkisë sunduese ruse, “e cila është tashmë e mësuar me
korrupsion dhe keqpërdorim të pasurive të ndërmarrjeve shtetërore.
Kapitalizmi rus krijoi një ekonomi të mbyllur ku një rreth i ngushtë
bankierësh, politikanësh dhe biznesmenësh i përdorën pasuritë e vendit
për të fryrë xhepat e tyre. Kjo ka çuar në atë që quhet “dëmi moral”  (moral
hazard). Deri sa të thyhet kjo oligarki, ekonomia ruse nuk do të jetë e aftë të
rritet”.
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IMPLIKIMET E KRIZËS:

1-Për të ruajtur stabilitetin e rublës dhe për të penguar largimin e investitorëve të
huaj, Banka Qendrore Ruse, në muajin maj, filloi përdorimin e rezervave
valutore, duke shpresuar në rezultatin pozitiv të negociatave me FMN për
akordimin e 22.6 miliardë dollarë amerikanë që do t’i siguronin Rusisë stabilitetin
e reformave dhe rishëndoshjen e rezervave. Por, deri tani janë lëvruar vetëm 5.8
miliardë, efekti kryesor i së cilës është rritja e rezervave valutore në 18 miliardë
dollarë amerikanë, ekuivalente vetëm me tre muaj importe.

2-Në këto kushte, një zhvlerësim i rublës ishte ndoshta i pashmangshëm.
Shkëndija e saj shihet që të ketë si pikënisje deklaratën e kryefinancierit të njohur
botëror, George Soros, i cili deklaroi se kishte ardhur koha që rubla të
zhvlerësohej. Në 17 gusht, Qeveria deklaroi zhvlerësimin efektiv të rublës me 34
për qind, dhe për të përballuar vështirësitë e brendshme, shpalli moratoriumin
për shtyrjen e pagesës së borxhit të jashtëm (prej 40 milliardë dollarë amerikanë)
për një periudhë prej 90 ditësh. Lejimi i zhvlerësimit të rublës (që arriti deri në 50
për qind), kufizimi i pagesave të llogarive korente dhe shtyrja e pagesës së
borxhit të jashtëm afatshkurtër, e tronditi drejtimin e ekonomisë duke hedhur
dyshime për rifutjen e saj në rrugën normale të reformave. Ndërkohë, vështirësitë
filluan të shfaqen në sistemin bankar.

3-Përsëri Soros, në letrën e hapur drejtuar qeverisë ruse dhe botuar në Financial
Times, deklaroi se “është koha që bankat ruse të paguajnë për dështimin e
ekonomisë së tyre”. Rreziku më i madh dhe më imediat shihet në përhapjen e
panikut te 1600 bankat ruse, të cilat, nga riskedulimi i pasurive të tyre kyesore që
janë letrat e borxhit afatshkurtër të qeverisë, janë thuajse të falimentuara. Nga
riskedulimi i borxhit, vlerësohet se investitorët do jenë në gjendje të marrin vetëm
15-30 për qind të vlerës nominale të bonove të thesarit të qeverisë. Ndërkohë,
humbjet e parashikuara si pasojë e moratoriumit (në miliardë dollarë amerikanë)
janë:

Kreditë e përbashkëta të bankave perëndimore 0.25; kontratat Repo 2.4;
kontratat me afat 40-50.

U vlerësua se qindra banka të vogla rrezikonin falimentimin në javët në vazhdim,
ndërkohë që shtatë bankat më të mëdha ruse u përfshinë në një proces
bashkimi.

MASAT E MARRA:

1-Për mbrojtjen e kursimeve të popullatës, Banka Qendrore Ruse deklaroi, më
20 gusht, se ajo do të garantojë gjithë depozituesit individualë për depozitat e
tyre (Megjithëse nuk ka ndonjë ligj të posaçëm). Por, kjo shihet si mjet
shpëtimi vetëm për Sberbank e cila mban gati 80 për qind të kursimeve të
popullatës. Ndërsa situata për bankat e tjera është krejt e ndryshme. Duke qenë
se i vetmi aktivitet i tyre është spekullimi në tregun monetar dhe të letrave me
vlerë, falimentimi i tyre nuk do të përbënte befasi.
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Më 23 gusht, përsëri shkarkohet Kirienko dhe riemërohet Çërnomerdin në krye të
qeverisë (propozim i cili për herë të dytë u kundërshtua nga Duma, dhoma e ulët
e parlamentit).

2-Për rivendosjen e situatës, autoritetet qeveritare kanë vendosur kufizime për
nivelin e tërheqjeve të depozitave nga bankat. Gjithashtu, bankat janë lejuar të
përdorin rezervat e tyre të depozituara në Bankën Qendrore. Përqindja e
mbajtjes së rezervave të detyrueshme në bankën qendrore është ulur nga 11 për
qind në 10 për qind, që konvertohet me rreth 1.2 miliardë dollarë amerikanë, të
cilat mund të përdoren nga bankat. Po kështu, janë rritur huatë pa afat në 8
miliardë rubla, nga 1 miliardë që ishin një javë para krizës.

3-Instrumenti i fundit i mbrojtjes shihet tepërdorimi i rezervave valutore të Bankës
Qendrore, megjithëse, më 26 gusht Banka Qendrore Ruse shpalli se nuk do të
vazhdojë të mbrojë rublën.

Megjithatë, edhe nëse shteti do të arrijë të shpëtojë sistemin bankar nga kjo krizë
(ekziston mendimi i përgjithshëm se shteti mund të ofrojë shansin e vetëm për
mbijetesën e bankave), perspektivat e bankave ruse duken të zymta. Renditja e
tyre për kredidhënie nga Moody’s dhe S&P ka shënuar rënie.

HUMBJET E INVESTITORËVE TË HUAJ DHE NDIKIMI NË TREGJET E KAPITALEVE.

Megjithëse një trajtim diskriminues i investitorëve të huaj u shmang në sajë të
presionit të FMN, për moslëvrimin e trashesë së dytë të kredisë, përsëri humbjet
e investitorëve të huaj vlerësohen të arrijnë në rreth 33 miliardë dollarë5

amerikanë. Indeksi i Moskës ra me 80 për qind që nga fillimi i vitit, ndërkohë që
vlerësohet se daljet e kapitaleve jashtë vendit vetëm për periudhën 1 maj - mes i
gushtit të jenë rreth 3.5 - 4 miliardë dollarë. Credit Swiss, e para që krijoi tregun e
letrave me vlerë të pronësisë në Rusi, vlerësohet të ketë humbur rreth 254
milionë dollarë dhe aksionet e saj ranë me 25 për qind (kundrejt nivelit më të
lartë të këtij viti). Në po të njëjtën masë vlerësohet edhe rënia e aksioneve të
bankave gjermane. Soros deklaron të ketë humbur rreth 2 miliardë dollarë.
Ekspozimi ndaj riskut paraqitet mjaft i lartë për disa nga lojtarët kryesorë të tregut
rus, si Salomon Smith Barney (me 2 miliardë dollarë); Chase Manhattan Co (me
0.5 miliardë dollarë) dhe Bank America (me 412 milionë dollarë).

Megjithëse shumë analistë e konsiderojnë krizën ruse si një çështje të
brendshme të sistemit financiar rus, ajo ka shkaktuar luhatje në tregjet botërore
të Triadës. Kështu, indeksi Dow Jones ra me 4.2 për qind; Nikkei me 4 për qind;
DAX me 3.3 për qind, FTSE-100 me 3.2 për qind; investimet afatgjata më të
sigurta në bonot e thesarit 30-vjeçare të qeverisë amerikane arritën në nivelin më
të ulët të yield-it prej 5.34 për qind; indeksi i Torontos ra me 8 për qind (gusht
1998). Kanadaja dhe Australia po rrisin ndjeshëm normat e interesit për të rritur

                                               
5   Shifrat në vazhdim për humbjet, i referohen periudhës deri në mesin e muajit gusht 1998.
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besimin në monedhat e tyre. Investitorët po largohen nga tregjet e letrave me
vlerë të pronësisë.

E ARDHMJA – PAQARTËSI DHE PESIMIZËM.

Ndërkohë, riemërimi i Çërnomerdin në krye të qeverisë, u pa me hezitim nga
Perëndimi dhe Amerika. Pritej që masat që mund të adaptoheshin prej tij të
përfshinin kufizime në daljen e kapitaleve jashtë si dhe kontroll mbi çmimet. “Me
masa monetariste ne nuk mund ta nxjerrim vendin nga kriza” , - deklaroi ai, ditën
e emërimit. Tensionimi i situatës politike ka arritur shkallën më të lartë, siç është
shprehur Zhuganov, që nga Lufta e Dytë Botërore. Më 10 shtator Jelcin emëroi
ish- Ministrin e Jashtëm, Primakov në postin e Kryeministrit, i pranuar tashmë
edhe nga Duma.

Primakov konsiderohet nga analistët si njeri i pavarur dhe energjik, një figurë me
reputacion brenda vendit dhe në arenën ndërkombëtare, megjithë hezitimet e
hershme për qëndrimet e tij konservatore rreth marrëdhënieve me SHBA. Deri
tani, vetëm mund të shpresohet se aftësitë e tij diplomatike do të jenë në gjendje
të rihapin negociatat me Bankën Botërore dhe FMN për nxjerrjen e vendit nga
kriza. Megjithatë, vendi ndodhet përballë kërcënimit të një periudhe
superinflacioni. Sipas një vëzhgimi të Interfax, çmimet e mallrave të prodhimit të
brendshëm janë rritur me gati 20 për qind, ndërsa ato të importit me 80 për qind.
Çmimet e transportit në metro u rritën me 50 për qind.

v Pagesat e pagave të punonjësve, pensioneve dhe borxhet e mëdha (pagat e
prapambetura të firmave në 10 sektorë të ekonomisë llogariten në 70 miliardë
rubla (1 korrik 1998);

v Arkat e bankave thuajse të boshatisura (më 21 shtator, Banka Qendrore preu
1 miliardë rubla të reja për të furnizuar bankat me kredi afatshkurtra);

v Ulja e aftësisë së vendit për të prodhuar valutë;

v Varësia e gjerë e ekonomisë nga furnizimet  jashtë vendit (gati 60 për qind e
tregut rus shërbehet nga mallra importi) e bëjnë situatën shumë kritike.

Problem kritik konsiderohet edhe shpërthimi i burokracisë (gjatë gjithë kohës që
Çërnomerdin ishte kryeministër i vendit). Me gati gjysmën e popullsisë së ish
Bashkimit Sovjetik, Rusia ka më shumë burokratë të punësuar se gjithë ish-
republikat e saj.

Megjithëse në 24 shtator, Primakov shpalli programin antikrizë të kabinetit të tij
qeveritar, nuk doli qartë se nga do të vijnë paratë për realizimin e këtij programi.

Është për këto arsye që kriza ruse ka krijuar shqetësim në shkallë globale. Në
Washington janë përhapur edhe pëshpërima “për një kërcënim nga uria
bërthamore” . Shqetësimi global konsiderohet si më i fuqishmi që nga fundi i
luftës së ftohtë. Protestat popullore janë forcuar. Jelcin ka intensifikuar takimet e
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tij me shefat ushtarakë dhe të sigurimit për t’u azhornuar me gjendjen e situatës
politike dhe sigurisë së vendit.

Pesimizmi i investitorëve perëndimorë për shkak të krizave ruse dhe aziatike, ka
ngjallur një ndjenjë se ndoshta kriza mund të pasohet edhe në Amerikën Latine,
vendet e Europës Qendrore dhe Lindore dhe Afrikën e Jugut.

AMERIKA LATINE DO TË JETË RAJONI TJETËR?

Vala e zhvlerësimit të rublës dhe problemet e borxhit të jashtëm të Rusisë, bënë
që shqetësimi i investitorëve të zhvendosej gradualisht drejt Amerikës Latine, një
rajon ky që historikisht ballafaqohet me të dyja këto probleme.

Shqetësimi i tyre u reflektua menjëherë në tregjet e këtij rajoni, ku aksionet e tyre
aktualisht (gusht) kanë humbur 25-30 për qind të vlerës.

Në përgjigje të goditjeve që po merrte ekonomia e rajonit nga kriza aziatike,
autoritetet rritën menjëherë normat e interesave dhe filluan zbatimin e kufizimeve
buxhetore.

Megjithëse akoma shenja të dukshme të krizës nuk janë shfaqur, ekonomitë e
rajonit po përballohen me probleme fondamentale ekonomike. Kështu, problem
themelor vazhdon të mbetet ecuria e dobët e eksporteve. Ato dominohen nga
bakri dhe nafta, çmimet e të cilave mendohet të vazhdojnë të dobësohen.
Eksportet e mallrave industriale janë goditur nga forcimi i dollarit me të cilin janë
të lidhura shumica e vendeve të rajonit. Po kështu, kufizimet e politikave
monetare të adaptuara në kuadrin e mbajtjes nën kontroll të monedhave dhe
deficiteve, mund të çojnë në dy probleme strukturore:

a) Financat publike janë përkeqësuar për shkak të mosshkurtimit të shpenzimeve
buxhetore dhe normave të larta të interesave, duke rritur kështu edhe pagesat e
borxheve të jashtme.

b) Ruajtja e monedhave të forta për të mbajtur në nivele të ulëta inflacionin, po
godet rritjen ekonomike të rajonit.

Nga ana tjetër, ekonomia e rajonit është mjaft e lidhur me ekonominë amerikane,
për të cilën pritet një rënie gjatë vitit të ardhshëm. Kjo i ka çuar analistët në
parashikimin e një rritjeje më të ulët ekonomike të vendeve të Amerikës Latine, e
cila pritet në nivelet 1.5 - 2.5 për qind (nga 2.8 për qind të parashikuar nga FMN).

Mbi të gjitha, influencë të konsiderueshme pritet të kenë mesazhet e tregut:
investitorët tashmë nuk udhëhiqen më shumë nga normat atraktive të fitimit se sa
nga investimet në tregje të sigurta.
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SHQIPËRIA: A ËSHTË E IMUNIZUAR NGA EFEKTET E PËRHAPJES SË KRIZËS?

Globalizimi dhe shkalla e lartë e integrimit të tregjeve ndëkombëtare ka bërë që
krizat të transferohen në mënyrë zinxhir nga një vend në një tjetër, me efekte dhe
pasoja të konsiderueshme për ekonominë botërore.

Rrugët e transmetimit të krizave janë:

1-Tregjet financiare. Nga shkalla e ekspozimit të investitorëve në këto tregje dhe
e integrimit të këtij tregu në atë ndërkombëtar, do të varej edhe shkalla e
influencimit të një vendi nga zhvillimet ekonomike globale. Duke konsideruar
nivelin e dobët të zhvillimit të tregut financiar të vendit tonë, kjo rrugë transmetimi
është inekzistente.

2-Lidhjet direkte tregtare me vendin që përjeton krizë ekonomike. Edhe në këtë
rast, gjeografia e shpërndarjes së tregtisë së jashtme të vendit tonë, nuk jep
arsye të mendojmë për një influencim direkt të krizave të sotme, qoftë aziatike
apo ruse. Gjithë grupi i vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore, zë vetëm gati
5 për qind të totalit të tregtisë së jashtme të vendit, ku Rusia mban gati 2 për qind
të kësaj peshe.

Megjithë sa më sipër, ndjeshmëria e ekonomisë ndaj goditjeve të jashtme është
rritur, qoftë nga zgjerimi i aktivitetit tregtar, pjesëmarrja në tregun e kredive të
huaja (megjithëse shtetërore) etj.

Është pikërisht në mënyrë indirekte, që edhe ekonomia shqiptare do të përjetojë
efektet negative të përkeqësimit të situatës ekonomike botërore. Rrugët e
përhapjes së krizës dhe influencimit të ekonomisë sonë do të ishin kryesisht:

a-Nëpërmjet çmimeve të mallrave. Rënia ekonomike e Azisë dhe rritja e
ngadaltë e ekonomisë globale, bëri që indeksi i çmimeve të mallrave të bjerë në
terma realë në masën 30 për qind (“The Economist” , shtator 1998), niveli më i
ulët  që prej 25 vjetësh. Është pikërisht ky, kanali kryesor i influencës në
ekonominë shqiptare. Evidencë e plotë e saj është fakti që tregtia e jashtme e
vendit përbën 74 për qind të PPB kombëtar. Nga disa vlerësime6 të bazuara në
treguesit e tregtisë së jashtme të vitit 1996, rezultojnë: a) Një rënie prej 30 për
qind e çmimit të mallrave të lëndëve të para, do të gjeneronte një humbje në të
ardhurat nga eksporti prej 13 milionë dollarë amerikanë dhe rënien prej 5.3 për
qind të eksporteve. b) Efekti neto në tregtinë e jashtme do ishte një rënie e saj në

                                               
6Analiza bazohet në treguesit e tregtisë së jashtme të vitit 1996 që konsiderohet si një periudhë normale e
zhvillimit ekonomik. Saktësia e parashikimit ndikohet nga këta faktorë: a) ajo bazohet në të dhënat e vetëm
një viti dhe jo të serive kohore të mjaftueshme. Përdorimi i tyre, përsëri do të rezultonte me një shkallë të
konsiderueshme gabimi pasi ndryshimet në strukturën tregtare të grupmallrave paraqiten mjaft të mëdha.

b) Analiza bazohet vetëm në dy grupe mallrash sipas klasifikimit SITC, respektivisht të mallrave të
papërpunuara dhe lëndëve djegëse dhe jo në një ndarje të detajuar të elementeve përbërës të kësaj
strukture.
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masën 4.3 për qind. c) Në analizë të fundit, në masën e ndikimit të tregtisë së
jashtme në PPB, efektet e saj do të reflektoheshin në ngadalësimin e rritjes
ekonomike të vendit. Duke iu referuar treguesit të peshës së tregtisë së jashtme
në PPB, masa e ndikimit vlerësohet të jetë nën 1 për qind të PPB.

b-Kriza e besimit të investitorëve të huaj mendojmë se do të manifestohet jo
vetëm në sjelljen e tyre ndaj tregjeve të kapitaleve, por edhe në ecurinë e
investimeve të huaja direkte. Efekti i këtij faktori tashmë nuk është i ri për
ekonominë tonë, pasi që prej gati dy vjetësh, kriza politike, situata e rendit dhe e
sigurisë në vend dhe në rajon, e kanë tronditur thellë besimin e investitorëve
vendas dhe të huaj. Kriza ndërkombëtare, nuk bën gjë tjetër veçse i shtohet
listës së faktorëve që kanë tronditur mobilitetin e qarkullimit të kapitaleve.
Rëndësia e investimeve të huaja për ekonominë tonë është mëse e dukshme:
përveç efekteve të pamatshme të tyre në krijimin e një mentaliteti të ri biznesi,
transferimin e teknologjive etj, me një kontribut në më shumë se gjysmën e totalit
të eksporteve, me rritjen e rolit të tyre në punësim dhe në PPB, roli i tyre është
bërë esencial. Është pikërisht ky ndikim që i jep prioritet rikthimit të konfidencës
së tyre. Megjithëse ky është një proces afatgjatë, që lidhet me maturitetin e
zhvillimeve politike dhe nivelin e zhvillimit të demokracisë së shoqërisë civile, ai
përmbledh në vetvete edhe hapa në afat të shkurtër dhe afat të mesëm. Në një
periudhë afatshkurtër, përveç rivendosjes së rendit publik, konsolidimi
makroekonomik dhe financiar i vendit, janë tashmë hapat që kanë ndërmarrë dhe
po zbatojnë autoritetet financiare të vendit. Në periudhën afatmesme, sjellja e
investitorëve të huaj do të varet dhe influencohet mjaft nga shkalla e
kompetitivitetit të ekonomisë kombëtare kundrejt konkurrentëve potencialë.

MBYLLJA.

Duket se pasagjerët e aeroplanit kanë të drejtë të jenë nervozë. Është detyra dhe
sfida që shtrohet para autoriteteve vendimmarrëse të adaptojnë politika të tilla që
qetësojnë këtë nervozizëm.

Nisur nga shkaqet e këtyre krizave të shumta të këtij fundshekulli, leksionet që
dalin prej tyre mendojmë se mund të ishin:

1-Rregullimi i tregjeve të brendshme financiare me synim ruajtjen e stabilitetit të
brendshëm financiar, mbi normat dhe standartet ndërkombëtare, ndikojnë
negativisht në eficiencën e tregut të brendshëm, duke çuar kështu në dilemën
serioze midis stabilitetit dhe eficiencës. Derregullimi i tregjeve deri në
standartet ndërkombëtare është domosdoshmëri.

2-Zgjidhja e kësaj dileme, nuk arrihet vetëm nga derregullimi i tregut por,
gjithashtu, duke zgjeruar ekonominë dhe forcuar rrjetin e asistencës sociale
me qëllim përballimin e dhimbjeve që rezultojnë nga forcimi i konkurrencës.

3-Burim i rëndësishëm i këtyre krizave konsiderohet fakti se këto vende i
mbajtën monedhat e tyre të lidhura me një shportë monedhash të
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manipuluara dhe nuk lejuan luhatjen e tyre. Kjo masë inkurajon hyrjet e
kapitaleve të huaja, por ato rrezikohen nga ndryshimet e normave të interesave
në vendet e zhvilluara, duke u shndërruar, në momente të caktuara, në burime
krizash.

4-Parandalimi i krizave, kërkon një monitorim të kujdesshëm të strukturës së
maturitetit të borxheve. Mundet që të pranohen edhe pagesa të normave më të
larta të interesave për të siguruar një shpërndarje normale të maturiteteve.
Procesi monitorues duhet të shoqërohet me rritjen e shkallës së transparencës
lidhur me publikimin e shifrave të borxhit të jashtëm.

5-Vendosja e kufizimeve të forta nga ana e Bankës Qendrore në lehtësitë e
ofruara si “huadhënës i fundit në radhë” .

6-Procesi i konsolidimit financiar të vendit duhet të monitorohet me kujdes,
pasi financat e dobëta dhe niveli i dobët i zhvillimit të ekonomisë kombëtare,
mund të bëhen në momente të caktuara burime krizash të monedhave.

7-Monitorimi i kujdesshëm i kreditimit dhe i borxhit të sektorit privat në
monedhë të huaj. Tashmë operojnë mjaft banka apo ndërmjetës financiarë që
ofrojnë kreditime për sektorin privat në monedha të forta. Ndryshimet e termave
ndërkombëtare të këmbimeve apo normave të interesave, do të kishin pasoja
direkte si mbi firmat private ashtu dhe mbi bankat që ofrojnë këto kredi.

Të gjitha krizat evidentojnë se politikat monetare, dhe posaçërisht gjetja e
kurseve të sakta të këmbimit, janë esenciale për stabilitetin dhe rritjen ekonomike
të vendit dhe suksesi afatgjatë varet nga konsolidimi i bazave ekonomike dhe
fuqizimi i sektorit bankar.

Përgatiti: Selami XHEPA,

Sektori i Kërkimeve

25 shtator, 1998.

_______________________
(Ky material është bazuar në shkrime të gazetave “New Europe” , “Le Monde” , “The Economist” , Emerging
Europe/PaineWebber “ International Emerging Markets Research” , gusht-shtator 98; dokumente të FMN mbi
Rusinë, qershor 1998; “Maintaining financial stability in a global economy - What lessons can be learned
from recent financial crises” , 1997.)


