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KKAAPPIITTUULLLLII  II  ––  EEKKOONNOOMMIIAA  BBOOTTËËRROORREE

I.1. ZHVILLIMET NË EKONOMINË BOTËRORE GJATË VITIT 2001

Ekonomia botërore gjatë vitit 2001 u përball me një ngadalësim të përgjithshëm
të rritjes së saj. Dilemat dhe sfidat që qëndronin përballë ekonomive më të
zhvilluara të globit, të cilat shërbejnë si motor për ekonominë botërore u shtuan
edhe më tej pas sulmit të 11 shtatorit në SHBA. Kjo datë ndau zhvillimet
ekonomike në dy periudha. Qëllimi ishte i njëjtë, të sigurohej rritje ekonomike e
kënaqshme. Mjetet dhe intensiteti i veprimit me to ndryshuan. Pas 11 shtatorit
autoritetet duhet të merrnin masa edhe për frenimin e përhapjes së panikut dhe
ruajtjen e besimit të tregjeve.

I.1.1. Ekonomia botërore gjatë gjysmës së parë të vitit 2001

Nevoja për rishikimin e parashikimeve për rritjen e ekonomisë botërore lindi që
në pjesën e parë të vitit 2001, si pasojë e ngadalësimit të theksuar të ekonomisë
amerikane, e pamundësisë për rimëkëmbje të ekonomisë japoneze dhe e rritjes
modeste të ekonomisë europiane. Mendimi i përhapur ishte se rritja e shpejtë e
ekonomisë botërore gjatë viteve 1999 dhe 2000 do të zbehej në vitin në vazhdim,
por ngadalësimi i vërejtur ishte gjithësesi më i fortë nga ç’pritej. Për këtë arsye në
muajin maj 2001, parashikimet e bëra në tetor të vitit 2000, për vitin 2001, u
korrigjuan në masën më të madhe duke ulur shifrat e projektuara me nivele që
varionin nga 0.2 deri në 1.7 për qind të PBB-së. 1

Grafik I-1: Parashikimet për rritjen e ekonomisë botërore në tetor 2000 dhe maj 2001 (në %).

*Shënim: EQL- Vendet e Europës Qendrore dhe Lindore.

                                               
1 Burimi: World Economic Outlook, FMN, Tetor 2001.
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Në SHBA arsyet kryesore që çuan në thellimin e ngadalësimit ishin:
§ çmimet më të larta të energjisë;
§ një rishikim i parashikimeve të fitimeve të korporatave;
§ rënie në tregjet e aksioneve dhe sidomos në aksionet e teknologjisë;
§ shtrëngim i kritereve për dhënie kredish;

Këta faktorë së bashku rezultuan në ngadalësimin e kërkesës së brendshme dhe
në dobësimin e besimit të konsumatorit dhe të biznesit.

Në Europë, ngadalësimi i ekonomisë botërore dhe dobësia e tregjeve financiare,
ndikuan aktivitetin ekonomik gjatë gjysmës së parë të vitit.  Ngadalësimi i rritjes
ekonomike si pasojë e efektit negativ të çmimeve të energjisë mbi fuqinë blerëse,
u ndje sidomos në Gjermani, ku besimi i binzesit dhe aktiviteti industrial treguan
rënie gjatë kësaj periudhe.  Megjithë ngadalësimin e dukshëm, supozimet për
vazhdimin e rritjes ekonomike në atë kohë mbështeteshin në rritjen e konsumit si
pasojë e rritjes së të ardhurave. Mbi këto të fundit ndikuan uljet e taksave mbi të
ardhurat personale në disa vende të Europës (kryesisht Itali dhe Gjermani).
Investimet mendohej se do të vazhdonin, të nxitura nga ulja e normave afatgjata
të interesit dhe rëndësia relative e kreditimit nga ana e sistemit bankar.

Tabelë I-1: Disa tregues të ekonomisë reale për Eurozonën (2001).2

Njësia PBB-T1* PBB-T2* Pr. Ind. -T1 Pr.Ind- T2 Papunësia**
(qershor)

Gjermani 1.4 0.6 5.5 1.4 7.9
Francë 2.7 2.3 1.5 1.2 8.6
Itali 2.8 1.9 2.9 -0.8 9.5
BME 2.4 1.7 4.1 0.8 8.4
Shënim: * Ndryshimet vjetore në  %.
** E standardizuar si përqindje e punonjësve në punësimin civil.

I.1.2. Ekonomia botërore gjatë gjysmës së dytë të vitit 2001

Sulmet terroriste të 11 shtatorit tronditën ekonominë e SHBA dhe ekonominë
botërore në përgjithësi.  Humbjet materiale që pësuan SHBA janë gjithësesi të
pakta, krahasuar me panikun e tregjeve dhe të investitorëve dhe uljen në besimin
e blerësve dhe prodhuesve.

                                               
2 Burimi:  Buletini Mujor i Bankës Qendrore të Gjermanisë, Nëntor 2001.
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Tabelë I-2: Humbjet e pësuara nga sulmi i datës 11 shtator.

Në miliardë usd Vlera
Struktura, pajisje dhe software 16.2
    Private 14.9
    Shteti dhe pushteti lokal 1.5
    Qeveria Federale 0.7

Humbje të tjera nga sigurimet 5.2
    Sigurim jete dhe të ngjashme 2.6
    Kompensim i punonjësve 1.8
    Pronarë shtëpish etj. 0.6
    Qeveria e përgjithshme 0.2

Totali 21.4

I.1.3. Reagimi i tregjeve3

Duke qenë se tregjet e aksioneve në SHBA qëndruan mbyllur deri më 17 shtator
2001, reagim i menjëhershëm u vu re në tregjet e kredisë dhe të parasë si edhe
në tregjet e aksioneve jashtë SHBA. Siç ka ndodhur edhe në kriza të tjera
financiare (në vitet 1987, 1997 dhe 1999) investitorët rritën kërkesën për mjete
me rrezik të ulët dhe cash, duke shitur në masë aksionet me rrezik të lartë ose
mesatar.

Tabelë I-3: Tregjet e aksioneve.

Në % 1 korrik -
10 shtator

11 shtator-
21 shtator

22 shtator –
27 nëntor

S&P                   (USA) -11.7 -11.6 19.0
NASDAQ           (USA) -21.1 -16.1 36.0
Euro STOXX     (Europë) -18.2 -17.3 27.6
FTSE 100          (BM) -11.9 -11.9 18.8
MSCI Asia          (Azi) -7.8 -14.4 26.8
MSCI Latin America -15.4 -13.8 17.5

Siç duket edhe nga tabela, tregjet në mbarë botën gjatë 10 ditëve të para të
passulmit kanë humbur po aq pikë sa ç’kanë humbur gjatë 2 muajve paraardhës.
Nga ana tjetër, ata kanë rikuperuar humbjet gjatë dy muajve në vazhdim duke
reflektuar kështu kalimin e panikut fillestar si edhe politikat favorizuese monetare
dhe fiskale që janë ndjekur nga qeveritë dhe bankat qendrore të vendeve të
prekura nga ngadalësimi ekonomik.

                                               
3 Burimi: World Economic Outlook, FMN Tetor 2001.
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I.1.4. Vendimet me normat e interesit

Dy bankat qendrore më të mëdha, Rezerva Federale dhe Banka Qendrore
Europiane ndërmorën një sërë uljesh të normave të interesit, të cilat u
përqendruan më tepër gjatë gjysmës së dytë të vitit. Ulja e normave u bë me
qëllim që të përkraheshin investimet dhe të shtohej nxitja ekonomike.  Banka
Qendrore Europiane, gjatë uljes së normave, ndoqi një politikë më të
kujdesshme nga Rezerva Federale duke mbajtur gjithnjë parasysh objektivin e
inflacionit. Shqetësimi për rritjen e këtij të fundit rridhte nga ecuria e ofertës
monetare, e cila gjithësesi nuk rezultoi “e rrezikshme” për inflacionin në
Eurozonë.

Grafik I-2: Veprimet e Bankës Qendrore Europiane dhe të Rezervës Federale në SHBA me
normën e rifinancimit.4

I.1.5. Çmimet e mallrave primarë dhe të naftës

Në tregun ndërkombëtar të mallrave primarë, çmimet e ushqimeve, ato të
lëndëve të para bujqësore dhe të metaleve, në fund të muajit nëntor, ishin
përkatësisht 1.8, 17 dhe 16 për qind më të ulëta se në muajin janar. Ndonëse
trendi rënës nuk është vërejtur gjatë gjithë vitit, ai ka qenë i dukshëm gjatë
muajve shtator dhe tetor, duke reflektuar kështu pikën më të ulët të ekonomisë
botërore dhe të kërkesës ndërkombëtare gjatë vitit. Mendohet që gjatë vitit 2002
këto çmime do të pësojnë rritje si pasojë e rigjallërimit të aktivitetit ekonomik dhe
rritjes së kërkesës.

                                               
4 Burimi: 1. Banka Qendrore Europiane: http:/www.ecb.int.
 2. Rezerva Federale: http://www.federalreserve.gov/boarddocs/press/general/2001.
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Grafik I-3: Çmimi i naftës në vitet 2000, 2001 dhe parashikimet për gjashtëmujorin e parë të vitit
2002 (usd për barrelë)5.

Gjashtëmujori i dytë i vitit dhe sidomos periudha gusht-nëntor është karakterizuar
nga një rënie drastike e këtij çmimi (deri në nivelin 19.33 usd/barrelë). Ndonëse
parashikimet për gjashtë muajt e parë të vitit 2002 qëndrojnë pak mbi nivelin e
fundvitit 2001, ato mbeten në nivele të ulëta (min 19.55 usd/barrelë), siç
dëshmojnë edhe çmimet e opsioneve futures për naftën.

Ecuria e çmimit të naftës në tremujorin e fundit ishte disi e ndryshme nga ajo që
pritej. Në muajt shtator-tetor, në pritje të shpërthimit të konfliktit të armatosur në
Lindjen e Mesme, u hodh ideja e një embargoje të mundshme nga ana e
vendeve prodhuese të naftës. Duke qenë se sulmi amerikan dhe i aleatëve u
përqendrua mbi Afganistan, duke lënë të paprekur Irakun dhe rrjetin e fuqishëm
të prodhimit të naftës, dhe duke qenë se Rusia dhe eksportues të tjerë të
mëdhenj të naftës i ruajtën të pandryshuara nivelet e prodhimit, frika për një
ngritje të çmimit nuk u materializua gjatë dy muajve që ndoqën sulmin terrorist
mbi SHBA. Rënia e vazhduar e çmimit të naftës, gjatë tremujorit të katërt të vitit
2001, përballë një kërkese gjithnjë në rënie të ekonomive importuese të naftës,
rriti presionin mbi OPEC-un për uljen e prodhimit. Vendimi i OPEC-ut, i marrë në
dhjetor, për të pakësuar prodhimin me 1.5 miliardë barrela në ditë për gjashtë
muaj, do të fillojë të zbatohet që nga 1 janari 2002. Ky vendim u mor pasi vendet
e tjera joanëtare të kartelit (Angola, Meksika, Norvegjia, Omani dhe Rusia) u
zotuan të shkurtonin prodhimin me 460 mijë barrela në ditë. Për vitin 2002
ekonomitë importuese të naftës po mbështesin shpresat e tyre në vazhdimësinë
e çmimeve të favorshme. Sidoqoftë, çmimet e naftës mbeten të lidhura ngushtë
me zhvillimet politike dhe sidomos me ato që përfshijnë Lindjen e Mesme dhe
luftën e SHBA kundër terrorizmit.

I.1.6. Kursi i këmbimit euro/usd

Pas një ngjitjeje të vazhduar deri në muajin qershor dollari amerikan filloi rënien
ndaj euros. Në javën e parë pas sulmeve terroriste dollari amerikan humbi rreth

                                               
5 Burimi: http://neatideas.com/data/data/OILPRICE.htm.
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3-4 për qind të vlerës së vet ndaj euros dhe jenit japonez. Kursi i këmbimit
euro/usd arriti pikën më të ulët në muajin shtator dhe pikërisht në datën 19
shtator kur një dollar amerikan këmbehej me 1.08 euro.

Grafik I-4: Ecuria e kursit të këmbimit euro/usd gjatë vitit 20016.

Nën dritën e këtyre zhvillimeve parashikimet e FMN u ndryshuan edhe një herë
duke vendosur këto nivele për ekonominë botërore:

Tabelë I-4: Ndryshimi i PBB-së dhe IÇK-së për disa ekonomi të zgjedhura7.

Nd. i PBB (%) Nd. i ICK  (%)
2000 2001 2002* 2000 2001 2002*

SHBA 4.1 1.0 0.7 3.4 2.9 1.6
Japonia 2.2 -0.4 -1.0 -0.8 -0.7 -1.0
Eurozona 3.4 1.5 1.2 2.4 2.7 1.4
Gjermania 3.0 0.5 0.7 2.1 2.4 1.0
Franca 3.5 2.1 1.3 1.8 1.8 1.1
Britania e Madhe 2.9 2.3 1.8 2.1 2.3 2.4

I.2. ZHVILLIMET EKONOMIKE NË RAJON

Rajoni i Ballkanit, gjatë vitit 2001, u karakterizua nga përpjekjet e institucioneve
ndërkombëtare, kryesisht të BE, dhe të vetë vendeve të këtij rajoni për të rritur
shkallën e bashkëpunimit ekonomik me synim krijimin e një rajoni të
qëndrueshëm politikisht, pa konflikte dhe tërheqës nga pikëpamja ekonomike.
Megjithatë, në vitin 2001, sidomos në tremujorin e dytë të tij, ishte e pranishme
kriza e FYROM, e cila arriti deri në konflikt të armatosur. Megjithëse shkalla e
integrimit ekonomik të Shqipërisë me vendet të rajonit nuk është shumë e lartë
(duke përjashtuar Greqinë), afërsia territoriale bën që të ketë ndikim në
ekonomitë e vendeve fqinje.

                                               
6 Burimi: Banka e Shqipërisë.
7 Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar: World Economic Outlook, Dhjetor 2001.
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Tabelë I-5. Tregues kryesorë makroekonomikë për disa nga ekonomitë e rajonit gjatë vitit 2001.
Për PBB dhe inflacionin jepen ndryshimet vjetore.

PBB
(%)

Inflacioni
(%)

Llog. e buxhetit
(% ndaj PBB)

Llog. korente
(% ndaj PBB)

Papunësia
(%)

Greqia 4.0 3.5 0.1 -6.2 10.3

FYROM -4.6 5.3 6.0 6.5 30.5
Bullgaria 4.5 4.8 -0.9 -6.7 17.5
Bosnje-Herc. 5.6 3.0 -12.9 -18.0
Jugosllavia 5.5 40 -2.4 -10.2

I.2.1. Greqia

Gjatë vitit 2001 ekonomia e Greqisë ka shfaqur ritme të forta rritjeje të cilat,
gjithësesi, janë ndikuar nga ngadalësimi i ekonomisë botërore dhe në veçanti i
asaj europiane. Ndërkohë që normat e interesit në vend përafroheshin me
normat në BE, dhe ndërkohë që BQE ulte normat e Eurozonës, investimet në
Greqi pësuan rritje. Deficiti i llogarisë korente u ngushtua gjatë vitit duke
reflektuar pjesërisht uljen në çmimet e naftës.  Inflacioni bazë i Greqisë vazhdon
të mbetet më i lartë nga inflacioni mesatar i Eurozonës.  Një ndër faktorët që ka
ndikuar në rritjen e inflacionit bazë është rritja në çmimet e produkteve
ushqimore të përpunuara.

Në mënyrë që rritja ekonomike të vazhdojë dhe të përmirësohet gjatë vitit 2002,
Greqia shpreson në:

• rimëkëmbjen e sektorit të prodhimit, i cili në Greqi, ashtu si në të gjithë
Eurozonën, pati një ngrirje gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2001;

• tejkalimin e disa efekteve negative që pati konvertimi në euro fizike mbi
investimet;

• rimëkëmbjen e tregjeve të jashtme;
• rimëkëmbjen e sektorit të turizmit.

I.2.2. FYROM

Viti 2001 për Maqedoninë solli jo vetëm probleme të thella politike, po edhe një
krizë të dukshme ekonomike. Konflikti i armatosur midis qeverisë vendase dhe
popullsisë etnike shqiptare, e cila kërkonte të drejtat e saj, filloi në fund të muajit
shkurt dhe vazhdoi gjatë pjesës më të madhe të vitit. Si pasojë e konflikteve të
armatosura dhe e çrregullimeve që ndodhën në skenën politike të vendit,
ekonomia maqedonase pësoi dëme të mëdha gjatë pjesës më të madhe të vitit
2001.  Rënia e prodhimit u vu re në pothuajse të gjithë sektorët e ekonomisë me
përjashtim të atij shtetëror, i cili u nxit nga aktivitete me karakter mbrojtës.
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Grafik I-5: Humbjet e disa sektorëve kryesorë gjatë konfliktit.

Vlerësohet se PBB-ja e vendit u tkurr me 4.6 për qind gjatë vitit, ndërkohë që
çmimet e konsumit u rritën me rreth 5.3 për qind duke reflektuar kryesisht rritjen
në çmimet e artikujve ushqimorë gjatë periudhës së krizës.  Buxheti i vitit 2001,
pasqyron të ardhura më të ulëta dhe shpenzime më të larta se buxheti i vitit
2000. Për pasojë, deficiti buxhetor gjatë këtij viti kapi nivelin 6 për qind të PBB-
së. Taksat mbi të ardhurat personale dhe fitimin, kanë pësuar rënie në krahasim
me një vit më parë duke vërtetuar kështu ngadalësimin e disa prej sektorëve më
të rëndësishëm të ekonomisë. Një ulje në nivelin e 0.7 për qind të PBB-së është
vërejtur në taksat e importit, të cilat Maqedonia u detyrua t’i heqë në zbatim të
marrëveshjeve të tregtisë së lirë të nënshkruara gjatë viteve të fundit. Ulja në
fjalë është rrjedhojë, gjithashtu, e tkurrjes së importeve totale të vendit gjatë
periudhës së krizës.

Box I-1: Kalimi i krizës.

Në mënyrë që të përballonte deficitin e madh buxhetor, të shkaktuar nga shpenzimet për
armatim (5.4 për qind e PBB-së) Qeveria Maqedonase prezantoi atë që u quajt taksa e
luftës – një taksë në masën 1 për qind mbi të gjitha transaksionet financiare të
ndërmarrjeve vendase. Megjithëse kjo taksë u ideua dhe u implementua gjatë periudhës
së konfliktit, Qeveria Maqedonase ka vendosur të mos e heqë atë, të paktën edhe për
pjesën e parë të vitit 2002.
Në këtë periudhë vendi pësoi rënie prej rreth 20 për qind të rezervave valutore si pasojë
e importeve të shtuara dhe e shkatërrimit të besimit të tregut tek monedha vendase. Për
të penguar rrjedhjen e rezervave valutore, banka qendrore rriti interesat e depozitave me
dhe pa afat. Mendohet se politikat jo të përshtatshme fiskale dhe ekonomike, gjithashtu,
kanë ndikuar në përkeqësimin e kushteve ekonomike.

Rëndësia e FYROM si partner tregtar i Shqipërisë u rrit gjatë periudhës së
konfliktit. Nga muajt prill-qershor në Maqedoni janë importuar rreth 620 milionë
lekë mallra (kryesisht bujqësore). Ky aktivitet u sheshua në muajt korrik dhe
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gusht si pasojë e disa pengesave që vendosi Qeveria Maqedonase mbi 26
grupmallra të prodhuar në Shqipëri, me qëllim mbrojtjen e produkteve vendase.8

I.2.3. Kosova

Në mungesë të të dhënave përfundimtare, vlerësohet se ekonomia e Kosovës ka
përparuar gjatë vitit 2001. Prodhimi bujqësor mendohet se është rreth 20-30 për
qind më i lartë nga ai i vitit të kaluar, ndërkohë që prodhimi i industrisë së lehtë
ka nisur të japë shenja rimëkëmbjeje. Importet në Kosovë vazhdojnë të ruajnë
nivel tepër të lartë (rreth 80 për qind e PBB-së) ndërkohë që dërgesat zyrtare
dhe private (rreth 1 miliard usd) shërbejnë për të mbuluar kostot e rindërtimit si
edhe konsumin e lartë.

I.2.4. Jugosllavia

Zhvillimet ekonomike dhe politike në Jugosllavi kanë qenë relativisht të
kënaqshme pas rënies së regjimit të Sllobodan Millosheviçit.  Inflacioni, i cili arriti
shifra marramendëse gjatë viteve të krizës, e mbylli vitin 2001 në nivelin 40 për
qind. Megjithë rritjen e PBB-së gjatë vitit të fundit, ajo mbetet larg ritmeve të vitit
1989, gjë që dëshmon për kapacitete të pashfrytëzuara si pasojë e mungesës së
investimeve.  Liberalizimi i çmimeve, i regjimit të tregtisë dhe i kursit të këmbimit,
u ndoqën nga ristrukturime të bankave dhe të ndërmarrjeve gjatë vitit 2001.

Box I-2: Ngjarje kryesore të ekonomisë jugosllave.

Ndër ngjarjet kyçe të vitit 2001 mund të përmenden:
§ Rritja e tarifave mesatare të energjisë elektrike me 15 për qind në bazë konsumi.
§ Nënshkrimi i katër kontratave për privatizimin e grupeve të përbëra nga 3-5

ndërmarrje të mëdha.
§ Pas vlerësimit të 71 bankave në territorin e Serbisë9, 26 (me 70 për qind  të vlerës

kontabël të totalit të aseteve të sistemit bankar) banka rezultuan si  josolvente dhe u
kaluan nën kontrollin e Agjencisë së Rehabilitimit të Bankave (7 banka) ose për
likuidim total (19 banka).

I.2.5. Bullgaria

Zhvillimet e vitit 2001, në ekonominë bullgare, në kontekstin e bordit të
monedhës dhe të një politike të kujdesshme fiskale, konsiderohen të kënaqshme.
Pavarësisht nga ecuria e përgjithshme pozitive, reformat administrative dhe
reformat në sektorët e energjisë dhe të transportit, konsiderohen të
pamjaftueshme. Rënia në eksporte u konsiderua si pika e dobët e ekonomisë
bullgare gjatë vitit 2001. Kjo rënie u shpjegua me krizën në Turqi dhe me
ngadalësimin në BE. Sidoqoftë, pritet që deficiti i llogarisë korente gjatë vitit 2002

                                               
8 Burimi: Economi Intelligence Unit: Tetor 2001.
9 Nuk përfshihen bankat në territorin e Kosovës.
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të përmirësohet si pasojë e një rritjeje të eksporteve dhe të çmimeve më të ulëta
të naftës.

I.2.6. Turqia

I.2.6.1. Situata e përgjithshme.

Turqia e ka parë veten në mes të problemeve të thella ekonomike dhe politike që
në fillim të vitit 2001.  Pas përplasjes mes presidentit Neçdet Sezer dhe
kryeministrit Bulent Eçevit në muajin shkurt, investitorët e huaj, të trembur nga
mundësia e një kolapsi politik, nisën të largoheshin nga vendi. Qeveria u detyrua
të braktiste regjimin fiks të kursit të këmbimit duke lejuar lirën të zhvlerësohej me
rreth 50 për qind. Zhvlerësimi i lirës, përveç rritjes së çmimeve, shkaktoi panik në
sistemin financiar të Turqisë. Shumë prej bankave, të cilat kishin sasi të mëdha
pasivesh të pambrojtura në dollarë,  shkuan drejt falimentimit.  Deri në fund të
gjashtëmujorit të parë, përpjekjet e qeverisë për të zbatuar programin e
reformave të mbështetur nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nuk dhanë rezultatet
e pritura sidomos në drejtim të pakësimit të influencës së shtetit në industri.
Ekonomia e Turqisë, e cila ishte prej kohësh në krizë, u gjend përballë një
situate tepër të vështirë pas ngjarjeve të datës 11 shtator për shkak të pozitës
gjeografike, mbështetjes tek turizmi dhe  borxhit të lartë të jashtëm.  Ngadalësimi
i ekonomisë ka çuar në rritjen e papunësisë. Mendohet se që nga muaji shkurt
kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës rreth 700 mijë persona. Sindikalistët e
Turqisë, duke u shprehur të pakënaqur ndaj programit ekonomik të qeverisë, në
muajin nëntor vunë theksin mbi masat që duheshin marrë për nxitjen e
investimeve, të prodhimit dhe të eksporteve.

Tabelë I-6: Disa të dhëna të ekonomisë turke.

Viti 2001 Viti 2002*
PPK (nd. %) -8.5 +3
Inflacioni vjetor (%) 68.5 35
Bilanci buxhetor (% të PPK) +5.5 +6.5
Llogaria korente (mld usd) +2 -2
Shënim: *Parashikime.

I.2.6.2. Financimi i krizës.

Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore ndërhynë për të zbutur efektet
e krizës në Turqi. Ndërhyrja në Turqi, ashtu si në Argjentinë u pa e arsyeshme,
pasi vendi  testoi përshtatshmërinë e fiksimit të kursit të këmbimit ‘deri në
shkatërrim’.  Nga ana tjetër, pozita e Turqisë si i vetmi vend mysliman në NATO
dhe mbështetja që vendi i bëri politikës antiterroriste të Shteteve të Bashkuara
pas ngjarjeve të 11 shtatorit,  janë domethënëse për Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.  Në muajin maj, Fondi Monetar Ndërkombëtar vendosi të shtonte
kreditin trevjeçar stand-by me 8 miliardë usd, duke e çuar atë në nivelin 19
miliardë usd. Nga kjo sasi Turqia tërhoqi 3.8 miliardë usd në maj, nga 1.5
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miliardë në korrik dhe gusht dhe 3 miliardë në muajin nëntor. Fondi Monetar
Ndërkombëtar, në fillim të vitit 2002, iu përgjigj pozitivisht kërkesës së Qeverisë
Turke për miratimin e një kredie të re për periudhën 2002-2004 në masën 16.2
miliardë usd. Kjo kredi e cila fshin kredinë e mëparshme, do të përdoret nga
Qeveria Turke për implementimin e programit ekonomik.
Ky program ka si objektiva kryesorë10:
(i) ruajtjen e kursit fleksibël të këmbimit dhe përdorimin e inflation targeting

për të siguruar zbritjen e inflacionit;
(ii) vazhdimin e ristrukturimit të bankave;
(iii) sigurimin e një pozicioni të përshtatshëm të borxhit të qeverisë.

Së dyti, programi do të përfshijë reforma themelore strukturore që kanë për
qëllim ngritjen e potencialit për prosperitet ekonomik të Turqisë.

I.2.7. Konsiderata për ndikimin në ekonominë shqiptare

Ekonomia shqiptare për shkak të shkallës së ulët të zhvillimit të saj, mungesës
së tregjeve të kapitalit dhe nivelit të ulët të prodhimit dhe të eksporteve, ka
shkallë të ulët të integrimit me ekonominë botërore dhe atë të rajonit. Në
periudhën 1993-2001 mesatarisht importet kanë zënë rreth 29 për qind të PBB-
së ndërsa eksportet rreth 7.6 për qind. Partnerët kryesorë tregtarë janë Italia dhe
Greqia, shtete në të cilat është përqendruar aktiviteti eksport-importit dhe prej të
cilëve janë kryesisht investitorët e huaj. Kjo situatë e bën ekonominë shqiptare
disi të ngurtë përballë ekonomisë botërore. Megjithatë, ekonomia shqiptare nuk
është e imunizuar nga ndikimi i problemeve në ekonominë botërore.

Ngadalësimi i ekonomisë botërore mendohet se ndikon në disa drejtime:
• turizmi. Turizmi mund të jetë ai sektor i ekonomisë shqiptare që do ta

vuajë pasigurinë e përgjithshme të krijuar pas sulmit terrorist të 11
shtatorit. Kjo përforcohet më tej duke patur parasysh shkallën e
rrezikshmërisë që paraqet dhe vetë rajoni i Ballkanit;

• programet e ndihmës së huaj. Përfundimi i luftës në Afganistan,
përqendrimi i vëmendjes në luftën kundër terrorizmit, vetvetiu do të
krijojnë një zbehje të vëmendjes për vende si Shqipëria që kanë një
stabilitet relativ;

• investimet e huaja dhe privatizimi. Shkalla e përgjithshme e pasigurisë,
e cila vlerësohet më e dëmshme se rritja e shkallës së rrezikut, për shkak
të paqëndrueshmërisë që krijon, mund të bëjë që investitorët të mos jenë
më aktive në tregjet në zhvillim. Për Shqipërinë kjo do të thotë edhe
ngadalësim i procesit të privatizimit të sektorëve strategjikë, ku synohet të
tërhiqen investitorë të huaj;

• eksportet. Ngadalësimi i ekonomisë botërore do të thotë ulje e kërkesës
për eksporte nga vendet në zhvillim. Kjo mund të dëmtojë edhe atë nivel
të ulët eksportesh që ka Shqipëria.

                                               
10 Burimi: Turkey Letter of Intent, 28 janar 2002, FMN.
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Përsa i përket vendeve të rajonit, ekonomia shqiptare është akoma më pak e
integruar se sa me ekonominë italiane dhe atë greke. Vrojtimet e kryera nga
Banka e Shqipërisë tregojnë se transaksionet valutore me ekonomitë e rajonit
përbëjnë rreth 1/5.

Megjithatë, konflikti i armatosur në FYROM pati ndikim negativ në ekonominë
shqiptare, kryesisht në zhvillimet në inflacion. Reduktimi i importit të fruta-
perimeve (një artikull që ka ndikim të konsiderueshëm në shportën e inflacionit)
prej vetë FYROM, ndërprerja e rrugëve të transportit për mallrat që vinin nga
shtete të tjera si Turqia apo Bullgaria dhe zëvendësimi i tyre me mallra të blerë
në tregje të Greqisë apo Italisë, ndikoi në rritjen e presioneve inflacioniste në
ekonominë shqiptare sidomos në periudhën mars-korrik 2001.

I.3. PREZANTIMI FIZIK I EUROS

Mbarë bota dhe në veçanti Europa kanë kohë që përgatiten për prezantimin fizik
të monedhës së përbashkët të 12 shteteve europiane. Viti 2001, duke qenë dhe
viti i fundit gjatë të cilit monedhat kombëtare të shteteve të Eurozonës ishin në
qarkullim, ishte i mbushur me aktivitete sensibilizuese dhe promovuese. Këto
aktivitete kishin për qëllim të familjarizonin publikun europian dhe më gjerë, me
karakteristikat dhe elementet e sigurisë së monedhës fizike si edhe me masat që
ishin marrë për shpërndarjen e parasë. Banka Qendrore Europiane, mori një
sërë masash për të sqaruar publikun mbi momentet kur monedhat kombëtare të
secilit shtet anëtar të BE-së do të bëheshin të pavlefshme si mjet pagese, si
edhe periudhat gjatë së cilave përdoruesit e monedhës mund t’i ndërronin paratë
e tyre në euro pranë bankave tregtare apo qendrore të secilit shtet.

Ndonëse Shqipëria nuk bën pjesë në Komunitetin Europian, ajo ka përdorur dhe
vazhdon të përdorë monedhat e tij prej shumë vitesh tashmë. Italia, Greqia,
Gjermania nëpërmjet transaksioneve tregtare, hyrjeve kapitale, dërgesave të
emigrantëve etj., kanë sjellë dhe vazhdojnë të sjellin në Shqipëri monedhat
përkatëse të shportës euro, të cilat që prej janarit 1999 mbajnë një emër të
vetëm. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë, duke qenë drejtpërdrejt e
interesuar në mbarëvajtjen e procesit të hyrjes së euros fizike në vend, gjatë vitit
2001, organizoi një fushatë informimi për publikun shqiptar. Fushata u
përqendrua në: informimin dhe edukimin e qytetarëve mbi veçoritë fizike të
monedhave dhe kartëmonedhave Euro; publikimin në mënyrë të vazhdueshme
të afateve të përdorimit apo të shkëmbimit të monedhave të shportës gjatë
muajve të parë të vitit 2002; përgatitjen dhe shpërndarjen e broshurave,
fletëpalosjeve dhe posterave. Qëllimi i fushatës ishte pranimi i monedhës Euro
në mënyrë sa më të natyrshme dhe pa shqetësime në mjedisin ekonomik
shqiptar për konvertim dhe si mjet pagese duke filluar nga data 1 janar 2002.
Domosdoshmëria e një fushate të tillë u rrit pasi u vu re që publiku shqiptar ishte
pak i familjarizuar me euron. Ky përfundim u arrit pas një vrojtimi që u realizua
nga Banka e Shqipërisë me punonjës të thesarit të bankave të nivelit të dytë. Një



Kapitulli I 16

e treta e këtyre punonjësve u shprehën se problemi kryesor që parashikohej nga
bankat, ishte mungesa e informacionit të publikut rreth afateve përfundimtare të
tërheqjes nga qarkullimi të bankënotave/monedhave metalike, që bëjnë pjesë në
euro dhe funksionimit të euros. Ndërsa në vrojtimin e organizuar me bankat,
zyrat e këmbimit valutor, me bizneset, me kambistët e tregut jozyrtar valutor dhe
me qytetarët, rreth 71.5 për qind e tyre shpreheshin se publiku shqiptar është
pak ose aspak i përgatiur për prezantimin fizik të euros. Këto rezultate e bënë të
qartë që Banka e Shqipërisë duhej t’i kushtonte vëmendje të konsiderueshme
familjarizimit të publikut me monedhën e re.

Puna për fushatën u konceptua në dy faza. Faza e pare, e cila zgjati deri në fund
të muajit gusht, u përqendrua në publikimin e artikujve informativë për shtyp si
edhe në vendosjen e një korrespondence të vazhdueshme me shoqatën e
bankierëve. Kësaj të fundit iu kërkua mendim mbi kushtet që duhej të
përmbusheshin për plotësimin e nevojave të klientëve për cash më 3 janar 2002.
Faza e dytë e fushatës, e cila përfshiu periudhën shtator-dhjetor 2001, ishte më
intensive. Ajo u përqendrua në publikime të llojeve të ndryshme në mediat e
shkruara dhe televizive, në hedhjen në qarkullim të fletëpalosjeve, të broshurave
dhe të posterave të euros dhe në botimin e materialit, që përmbante elementet e
sigurisë së monedhave dhe të kartëmonedhave euro. Materialet e shpërndara
nga Banka e Shqipërisë e ndihmuan shumë fushatën për informimin e publikut
rreth euros11. Në të njëjtën periudhë Banka e Shqipërisë organizoi takime me
gazetarë dhe përfaqësues të bankave të nivelit të dytë. Duke gëzuar statusin e
autoritetit qendror monetar, Banka e Shqipërisë botoi njoftime shtypi në të cilat
synohej të sqarohej publiku shqiptar mbi periudhën e qarkullimit të dyfishtë dhe
afatet e këmbimit të monedhave të shteteve anëtare.

Përsa i përket veprimtarisë operacionale që ndërmori Banka e Shqipërisë gjatë
vitit 2001, ajo përfshiu disa masa. Së pari, inspektimin e gjendjes së bankave të
nivelit të dytë në prag të furnizimit me euro fizike. Së dyti, përllogaritjen e sasisë
fizike që do t’i nevojitej Bankës së Shqipërisë në mënyrë që të përmbushte çdo
kërkesë të këtyre bankave gjatë javëve të para të janarit. Këto masa bënë të
mundur që 1 janari i vitit 2002 ta gjente vendin me rezervat e nevojshme për
mbështetjen e konvertimit të valutave të vendeve europiane në monedhën e
përbashkët, Euro. Fushata për euron u zgjat deri në fund për të reduktuar sa më
tepër rrezikun e vështirësive që klienti shqiptar mund të haste për arsye teknike
gjatë konvertimit të valutave në euro, si edhe me frikën e spekulimeve me kursin
e këmbimit.

                                               
11 Kështu janë shprehur punonjës të thesarit nëpër këto banka në pyetësorin e lartpërmendur.


