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KAPITULLI IKAPITULLI IKAPITULLI IKAPITULLI IKAPITULLI I. . . . . EKEKEKEKEKONOMIA BOONOMIA BOONOMIA BOONOMIA BOONOMIA BOTËRORETËRORETËRORETËRORETËRORE

I.1  ZHVILLIMET NË EKONOMINË BOTËRORE GJATË VITIT 2003

Ekonomia botërore u karakterizua nga një rritje e moderuar gjatë vitit 2003. Pasiguritë e
krijuara nga lufta në Irak, pasojat negative që solli rritja joreale e çmimeve në tregjet e

kapitalit në Shtetet e Bashkuara si dhe efektet e ndjeshme që pati epidemia SARS, kryesisht
në vendet në zhvillim të Azisë Lindore, bënë që prodhimi industrial dhe tregtia ndërkombëtare
të vuanin gjatë periudhës prill-qershor. Ndërsa në tremujorin e tretë të vitit filluan të shfaqen
shenja optimiste të treguesve ekonomikë, sidomos në SHBA, në Japoni dhe në disa vende
të Azisë, të cilat tregonin për një përmirësim të aktivitetit ekonomik deri në fund të vitit.

Politikat makroekonomike të ndjekura në përgjithësi në ekonomitë e mëdha gjatë vitit 2003
ishin lehtësuese, duke reflektuar presionet e ulëta inflacioniste. Të kryesuara nga Banka
Qendrore Evropiane dhe Komiteti i Tregjeve të Hapura i Rezervës Federale (FOMC), autoritetet
monetare të ekonomive kryesore botërore kanë ndjekur një politikë monetare zbutëse duke
ulur normën bazë të interesit. Ndërkohë politika fiskale ka patur natyrë më ekspansioniste,
veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. Pas nuk kanë mbetur edhe disa ekonomi të rëndësishme
të Evropës, ku shenjat e ekspansionit fiskal duken në formën e pranimit të shkeljes së
kritereve të Traktatit të Maastrichtit, që kufizojnë nivelin e deficitit buxhetor të këtyre vendeve
deri në 3 për qind të PBB-së.

Megjithatë, politikat nxitëse makroekonomike, duket se kanë dhënë efekt më të madh në
Amerikë dhe në Britaninë e Madhe.

Grafik I.1. Ecuria e ekonomive kryesore të botës.Grafik I.1. Ecuria e ekonomive kryesore të botës.Grafik I.1. Ecuria e ekonomive kryesore të botës.Grafik I.1. Ecuria e ekonomive kryesore të botës.Grafik I.1. Ecuria e ekonomive kryesore të botës.

Burimi: IMF, World Economic Outlook, september 2003.
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TTTTTabelë I.1. Inflacioni (ndryshimi vjetor në përqindje) dhe norma e papunësisëabelë I.1. Inflacioni (ndryshimi vjetor në përqindje) dhe norma e papunësisëabelë I.1. Inflacioni (ndryshimi vjetor në përqindje) dhe norma e papunësisëabelë I.1. Inflacioni (ndryshimi vjetor në përqindje) dhe norma e papunësisëabelë I.1. Inflacioni (ndryshimi vjetor në përqindje) dhe norma e papunësisë
(përqindje e forcës së punës) në Eurozonë dhe në Shtetet e Bashkuara, periudha(përqindje e forcës së punës) në Eurozonë dhe në Shtetet e Bashkuara, periudha(përqindje e forcës së punës) në Eurozonë dhe në Shtetet e Bashkuara, periudha(përqindje e forcës së punës) në Eurozonë dhe në Shtetet e Bashkuara, periudha(përqindje e forcës së punës) në Eurozonë dhe në Shtetet e Bashkuara, periudha
2000-2003.2000-2003.2000-2003.2000-2003.2000-2003.

Likuiditeti i tepërt në tregjet financiare, politikat monetare lehtësuese dhe pritjet se normat
e interesit do të qëndronin në nivele të ulëta për një periudhë më të gjatë se ç’ishte menduar
fillimisht, shkaktuan rënien e normave të instrumenteve financiare afatgjata. Këto norma
arritën në muajin qershor nivelin e tyre më të ulët të 40 viteve të fundit. Muajt në vazhdim,
regjistruan rritje të lehtë në normat e instrumenteve financiare, e cila ishte më e dukshme në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rritje pasqyronte sinjalet pozitive që vinin nga një
përmirësim i situatës së përgjithshme ekonomike dhe nga presionet e ulëta inflacioniste.
Gjithsesi, ato mbeten në nivele të ulëta si pasojë e kërkesës së madhe të vendeve aziatike
për letra me vlerë afatgjatë amerikane.

Në tregjet valutore, dollari amerikan ka vazhduar të nënçmohet ndaj euros si dhe ndaj
monedhave të vendeve të tjera të industrializuara. Normat e interesit relativisht më të ulëta
në SHBA, shqetësimet lidhur me deficitin e llogarisë korente të këtij vendi dhe rritja e
pasigurisë e shkaktuar nga terrorizmi mendohet se janë faktorët e këtij dobësimi.

I.1.1 EKONOMIA EVROPIANE

Ekonomia e Eurozonës u zhvillua me ritme më të ngadalta nga sa ishte parashikuar gjatë
vitit 2003. Si pasojë e kërkesës së brendshme të ulët për konsum dhe për investime fikse
nga ana e sektorit privat si dhe rritjes më të lartë të importeve krahasuar me eksportet
jashtë Eurozonës, në tremujorin e dytë, u regjistrua niveli më i ulët i rritjes së produktit të
brendshëm bruto. Ndërkohë, përmirësimi i ambientit ekonomik global gjatë tremujorit të
tretë ndikoi pozitivisht në ecurinë e eksporteve evropiane. Këto të fundit, gjykohen si një
faktor vendimtar në rritjen e PBB-së në këtë zonë, veçanërisht për ekonomitë e Gjermanisë
dhe të Francës.

Pavarësisht shenjave pozitive që u shfaqën në vendet e Eurozonës në gjysmën e dytë të
vitit, besimi i konsumatorëve dhe i biznesit mbeti i ulët, papunësia deri në dhjetor rezultonte
e lartë, rreth nivelit 9 për qind, ndërkohë që prodhimi industrial nuk tregon për një rritje të
qëndrueshme. Nga ana tjetër, indeksi i çmimeve të konsumit për të gjithë zonën gjatë vitit
2003 paraqet një rritje relativisht të ulët e të qëndrueshme. Inflacioni total kapi shifrën 2 për
qind në fund të vitit, duke u ndikuar më shumë nga zhvillimet në çmimet e energjisë dhe të
ushqimeve të papërpunuara. Niveli i ulët i kërkesës së brendshme dhe vlerësimi i euros
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ndaj dollarit amerikan kanë qenë faktorët kyç që kanë ndikuar në zhvillimin e ngadaltë të
Eurozonës gjatë vitit 2003.

I.1.2 EKONOMIA AMERIKANE

Aktiviteti ekonomik në Shtetet e Bashkuara ka ardhur duke u zgjeruar gjatë vitit 2003. Politikat
rregulluese makroekonomike dhe përmirësimi i vazhdueshëm i produktivitetit ndihmuan në
forcimin dhe qëndrueshmërinë e kërkesës së përgjithshme. Produkti i brendshëm bruto
vazhdoi të rritej me ritme më të shpejta nga një tremujor në tjetrin. Kontributin më të madh
në këtë rritje e kanë dhënë shpenzimet për konsum vetjak, shpenzimet e qeverisë dhe
investimet fikse.

Fillimi i vitit 2003 përkonte me kulmimin e krizës së Irakut. Për këtë arsye, gjatë tremujorit të
parë të vitit, parashikimet e ekonomisë vareshin nga pasiguritë që shkaktonte konflikti në
Irak. Rritja e çmimit të naftës si dhe përkeqësimi i deficitit buxhetor për shkak të rritjes së
shpenzimeve të mbrojtjes, çuan në rënien e ekonomisë në përgjithësi. Për rrjedhojë, indeksi
i besimit konsumator u lëkund duke iu shtuar hezitimit të bizneseve për të shpenzuar, për të
punësuar dhe për të investuar në projekte të reja.

Përfundimi i shpejtë i ndërhyrjes ushtarake në Irak ishte një hap vendimtar pasi reagimi në
ekonominë e brendshme amerikane ishte i menjëhershëm. Në tremujorin e katërt të vitit
2003, PBB u rrit me rreth 4.3 për qind krahasuar me periudhën korresponduese të vitit të
mëparshëm. Ndërsa norma vjetore e inflacionit erdhi duke rënë nga rreth 3 për qind në
tremujorin e parë në 1.9 për qind në muajin e fundit të vitit. Niveli i papunësisë u ul gradualisht
në rreth 5.9 për qind në dhjetor nga ngjitja e përkohshme prej 6.1 për qind në mes të vitit.
Gjithashtu, nënçmimi i dollarit prej rreth 16 për qind ndaj një shporte të vogël të monedhave
kryesore ndërkombëtare, vlerësohet të ketë qenë në përputhje me dëshirën e politikëbërësve
amerikanë, ndonëse treguesit e deficitit tregtar dëshmojnë për përmirësime minimale.

I.1.3 ZHVILLIMET NË KURSIN E KËMBIMIT

Tregjet valutore ndërkombëtare kudo në botë gjatë vitit 2003 u karakterizuan nga rritja e
vazhdueshme e vlerës së monedhës evropiane ndaj dollarit amerikan. Në fillim të vitit, një
euro shkëmbehej me 1.0392 usd ndërsa në fund të tij shkëmbehej me 1.259 usd, duke u
mbiçmuar kështu me rreth 21 për qind në harkun e një viti. Përgjithësisht, mund të konkludohet
se nënçmimi i dollarit gjatë vitit 2003 pjesërisht ka manifestuar pasojat e luftës në Irak,
pjesërisht faktorë ekonomikë dhe pjesërisht vendimmarrjen e vetë këtyre vendeve.

Tremujori i parë i vitit u karakterizua nga pasiguria e lartë gjeopolitike gjatë periudhës së
luftës në Irak. Në këtë këndvështrim, lëvizja e dollarit është ndikuar nga pasiguritë për
ecurinë e ekonomisë amerikane dhe ekuilibrin e treguesve të saj, të kërcënuar nga deficiti i
lartë i llogarisë kapitale, nga deficiti i lartë fiskal, nga prodhimi i ulët industrial dhe nga
tregjet e dobëta të punës. Në këto kushte, besimi i investitorëve ndërkombëtarë ndaj
monedhës amerikane ra, duke ulur edhe pjesën e investimeve në dollarë e duke çuar dollarin
drejt një rënieje edhe më të thellë.

Megjithatë ecuria e monedhës amerikane mbeti e tillë edhe në pjesën e dytë të vitit 2003,
kur ekonomia amerikane filloi të jepte shenja të rigjallërimit ekonomik të vendit.



18

Përveç faktorëve ekonomikë, rënia e dollarit duket se ka gjetur përkrahje edhe nga autoritetet
amerikane, të cilat kanë hequr dorë nga mbështetja e tyre verbale ndaj politikës së një
dollari të fortë. Një dollar më i dobët do të ndihmonte në rimëkëmbjen e eksporteve amerikane
dhe në korrigjimin e deficitit të llogarisë korente, për ta bërë më të qëndrueshëm gjallërimin
e ekonomisë amerikane. Gjithashtu, ulja e normës së interesit nga Fed dhe deklaratat publike
për rishikimin e politikave dhe të regjimeve valutore të Japonisë dhe Kinës, e kanë mbështetur
këtë politikë.

Ndërkohë, euro e fortë nuk ka ndihmuar aspak ekonominë e Eurozonës. Shpeshherë drejtuesit
e këtyre vendeve kanë fajësuar forcimin e euros për performancën e dobët ekonomike.
Gjithsesi, mbiçmimi nominal i këmbimit të euros ndaj usd nuk pasqyron saktësisht shkallën
relative të konkurrencës së ekonomive. Krahasuar me shportat përkatëse të monedhave del
se kursi nominal efektiv i dollarit1 gjatë vitit 2003 është nënçmuar me 15 për qind, ndërsa
kursi nominal efektiv i euros është mbiçmuar me 10.76 për qind.

Grafik I.2. Ecuria e kursit nominal efektiv të këmbimit të euros dhe të dollarit siGrafik I.2. Ecuria e kursit nominal efektiv të këmbimit të euros dhe të dollarit siGrafik I.2. Ecuria e kursit nominal efektiv të këmbimit të euros dhe të dollarit siGrafik I.2. Ecuria e kursit nominal efektiv të këmbimit të euros dhe të dollarit siGrafik I.2. Ecuria e kursit nominal efektiv të këmbimit të euros dhe të dollarit si
dhe kursi spot i këmbimit usd/euro, gjatë vitit.dhe kursi spot i këmbimit usd/euro, gjatë vitit.dhe kursi spot i këmbimit usd/euro, gjatë vitit.dhe kursi spot i këmbimit usd/euro, gjatë vitit.dhe kursi spot i këmbimit usd/euro, gjatë vitit.

I.1.4 VEPRIMET E BANKAVE QENDRORE ME NORMAT E INTERESIT

Politika monetare e bankave qendrore të vendeve kryesore të industrializuara ka patur një
natyrë zbutëse. Në kushtet e një inflacioni nën kontroll, madje në prani edhe të shqetësimeve
për deflacion, politika monetare zbutëse ka synuar mbështetjen e rritjes ekonomike.

Banka Qendrore Evropiane ka ulur dy herë normat e interesit, në muajt mars dhe qershor.
Këto ulje e çuan normën e interesit në nivelin 2.0 për qind nga 2.75 për qind. Megjithatë,
gjatë vitit 2003 Këshilli i Bankës Qendrore Evropiane konfirmoi edhe një herë se vendimet
mbi politikën monetare do të mbështeteshin tërësisht në arritjen e stabilitetit të çmimeve2

në periudhën afatmesme. Mbivlerësimi i euros, duke ulur presionet inflacioniste si pasojë e
reduktimit të çmimeve të naftës të shprehura në euro, i krijoi më shumë hapësirë Bankës

1 Kursi nominal efektiv i euros dhe dollarit llogaritet si mesatare e ponderuar e kursit nominal të euros dhe dollarit
kundrejt një shporte monedhash. Shportat e përdorura për të llogaritur kurset efektive të euros dhe usd janë të
ndryshme. Pesha e monedhave në këto shporta përcaktohet nga pesha e vëllimit të tregtisë me vendet partnere.
2 Përkufizimi i Bankës Qendrore Evropiane mbi stabilitetin e çmimeve, i cili është formuluar që në muajin tetor të vitit
1998 “stabiliteti i çmimeve është rritja në bazë vjetore e Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (HICP), për
Zonën Euro poshtë normës 2 për qind. Ky nivel çmimesh duhet mbajtur për një periudhë afatmesme”.
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Qendrore Evropiane për uljen e normave të interesit. Pavarësisht se rritja e ofertës monetare
dhe e likuiditetit ishin në nivele të larta gjatë kësaj periudhe, analistët e Bankës Qendrore
Evropiane kanë vlerësuar se për shkak të zhvillimit të dobët ekonomik dhe të paqartësisë
për të ardhmen, presionet inflacioniste nuk do të shtoheshin në ekonominë e Eurozonës.

Komiteti i Tregjeve të Hapura i Rezervës Federale (FOMC), reagoi me normën e interesit
vetëm pasi Këshilli i Bankës Qendrore Evropiane uli normën për herë të dytë. Komiteti
vendosi të reduktojë normën e interesit nga 1.25 për qind në 1 për qind. Kjo ulje kishte si
qëllim të mbështeste më shumë rritjen ekonomike, në një kohë që presionet inflacioniste
ishin të dobëta.

Grafik I.3. PGrafik I.3. PGrafik I.3. PGrafik I.3. PGrafik I.3. Politika monetare e ekolitika monetare e ekolitika monetare e ekolitika monetare e ekolitika monetare e ekonomive kryesore të botës.onomive kryesore të botës.onomive kryesore të botës.onomive kryesore të botës.onomive kryesore të botës.

I.1.5 ÇMIMET E NAFTËS

Çmimet e naftës kanë pasur një luhatje të fortë gjatë vitit 2003, të ndikuara kryesisht nga
shqetësimet gjeopolitike të globit. Gjatë dy javëve të para të muajit mars çmimi i një barrele
me naftë ra nga 34 usd në 25 usd. Gjatë periudhës së luftimeve në Irak oferta e naftës nuk
pësoi ndryshime të mëdha pasi kuota që prodhonte Iraku u plotësua nga vendet e tjera të
OPEC-ut, kryesisht nga Arabia Saudite.

Shkaktare të luhatjeve të çmimit të naftës kanë qenë dhe vende të tjera si Venezuela dhe
Nigeria. Prodhimi në Venezuelë ra ndjeshëm si pasojë e një greve dymujore të punonjësve
të kompanisë shtetërore të prodhimit të naftës në këtë vend. Megjithatë, rimëkëmbja e
situatës u bë më shpejt se ç’ishte parashikuar; prodhimi i naftës nga ky vend arriti në 3.3
milionë barrela në ditë, nga 3.2 milionë barrela në ditë që ishte para grevës. Konfliktet në
Nigeri, gjithashtu sollën çrregullime në ofertën e naftës.

Gjatë muajit shtator OPEC-u uli ofertën me rreth 900,000 barrela në ditë, veprim ky që bëri
që çmimi i një barrele të luhatej rreth 35 dollarë për barrelë. Niveli objektiv i OPEC-ut është
22-28 dollarë për barrelë. Aktualisht, oferta ditore e OPEC-ut, i cili prodhon rreth 40 për qind
të naftës në të gjithë botën, është 24.5 milionë barrela në ditë (pa përfshirë Irakun).
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Grafik I.4. Çmimet e naftës gjatë vitit 2003.Grafik I.4. Çmimet e naftës gjatë vitit 2003.Grafik I.4. Çmimet e naftës gjatë vitit 2003.Grafik I.4. Çmimet e naftës gjatë vitit 2003.Grafik I.4. Çmimet e naftës gjatë vitit 2003.

I.2 EKONOMITË E RAJONIT

Në përgjithësi, ekonomitë e vendeve të rajonit kanë shënuar ritme të larta rritjeje gjatë vitit
2003, të shoqëruar me uljen e inflacionit dhe të normave të interesit. Ndërmarrja e reformave
të ndryshme3 ka qenë një faktor më shumë në arritjen e rezultateve optimiste.

TTTTTabelë I.2. Tabelë I.2. Tabelë I.2. Tabelë I.2. Tabelë I.2. Treguesit kryesorë makroekreguesit kryesorë makroekreguesit kryesorë makroekreguesit kryesorë makroekreguesit kryesorë makroekonomikë për disa nga ekonomikë për disa nga ekonomikë për disa nga ekonomikë për disa nga ekonomikë për disa nga ekonomitë e rajonitonomitë e rajonitonomitë e rajonitonomitë e rajonitonomitë e rajonit
gjatë vit it 2003.gjatë vit it 2003.gjatë vit it 2003.gjatë vit it 2003.gjatë vit it 2003.

TURQIA
Ekonomia turke është rritur me 5.4 për qind gjatë vitit 2003. Gjatë periudhës janar-dhjetor
2003 prodhimi industrial është rritur me 12.6 për qind krahasuar me vitin 2002. Kjo është
shoqëruar edhe me rritje në normën e përdorimit të kapitaleve, e cila në muajin korrik arriti
në 80.9 për qind, çka përbën shkallën më të lartë të përdorimit të tyre që nga muaji tetor
2002. Norma e papunësisë vlerësohet të ketë mbetur pak a shumë e njëjtë me një vit më
parë, duke regjistruar nivelin 10.2 për qind.

3 Turqia, Ish-Jugosllavia dhe Maqedonia kanë vazhduar procesin e reformave makroekonomike, me qëllim forcimin e
ekulibrave të tyre makroekonomikë.
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Inflacioni dhe pritjet për të kanë qenë në ulje si rrjedhojë e politikës së shtrënguar monetare
të ndjekur nga Banka Qendrore e Republikës së Turqisë. Inflacioni vjetor për vitin 2003
regjistroi shifrën 25.4 për qind, krahasuar me 45 për qind të një viti më parë.

MAQEDONIA
Ekonomia në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë ka patur zhvillime pozitive gjatë vitit
2003. Megjithatë, norma e rritjes ekonomike prej 3 për qind ishte më e ulët se norma e
rritjes ekonomike të një viti më parë. Rritje është vërejtur në të gjithë sektorët e ekonomisë.

Norma e inflacionit vjetor për vitin 2003 është 2.5 për qind, ndërsa inflacioni mesatar vjetor
është 1.1 për qind. Deficiti buxhetor gjatë këtij viti llogaritet rreth 1.5 për qind e PBB-së,
normë kjo më e ulëta në tre vitet e fundit. Situata në tregtinë e jashtme paraqitet me rritje
më të madhe në importe se në eksporte. Deficiti në llogarinë korente për vitin 2003 llogaritet
rreth 1.5 për qind e PBB-së duke qenë lehtësisht më i ulët se një vit më parë.

SERBIA & MALI I ZI
Kriza politike në Parlamentin e Serbisë ka ndikuar në uljen e ritmit të reformave institucionale,
në drejtim të ristrukturimit të sektorit bankar dhe të sektorëve të tjerë të ekonomisë. Megjithatë,
vlerësohet se edhe këtë vit ekonomia e Serbisë dhe e Malit të Zi është rritur në terma realë
në nivelin 4 për qind, një ritëm rritjeje i njëjtë me atë të një viti më parë.

Duket se arritje ka pasur edhe në drejtim të konsolidimit fiskal të vendit. Deficiti buxhetor
regjistroi vetëm 2.5 për qind të PBB-së krahasuar me 5.7 për qind të PBB-së në vitin 2002.
Duket se sfida më e madhe mbetet shkalla e lartë e papunësisë, e cila për shkak të reformave
strukturore që i bëhen ekonomisë sa vjen e rritet. Sipas të dhënave statistikore nga Ministria
e Punës dhe e Çështjeve Sociale norma e papunësisë, në shtator të vitit 2003 arriti në nivelin
34.7 për qind.

KROACIA
Ekonomia kroate gjatë vitit 2003 është rritur me ritëm më të ulët krahasuar me vitin 2002.
Kështu, në dhjetë muajt e parë të vitit, rritja kumulative e prodhimit industrial arriti nivelin 2.4
për qind, nga 4.6 për qind në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, rritja reale
PBB-së përsëri është një shifër e lartë në nivelin 5.0 për qind.

Norma vjetore e inflacionit regjistroi një vlerë prej 1.5 për qind. Ndërkohë që shkalla e
papunësisë së regjistruar për vitin 2003 ishte 14.1 për qind, rreth 2 pikë përqindjeje më pak
se viti i mëparshëm.

Megjithatë, duhet theksuar se nga problemet më shqetësuese për këtë vend vazhdon të
jetë ende konsolidimi fiskal. Edhe gjatë vitit 2003, deficiti buxhetor i matur si përqindje
relative ndaj PBB-së ka regjistruar një nivel pak a shumë konstant prej 5 për qind të PBB-së.
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