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I.1 EKONOMIA BOTËRORE 

Aktiviteti ekonomik botëror pati një ritëm më të lartë rritjeje gjatë vitit 2004 
në krahasim me tre vitet e mëparshme. Rritja ekonomike botërore ka përfshirë 
të gjitha zonat kryesore ekonomike, por ajo është shfaqur më e fortë në SHBA 
dhe në disa rajone në Azi, ndërkohë që Eurozona dhe Japonia janë zhvilluar 
me ritme modeste. Kërkesa e brendshme ka qenë motori i rritjes së lartë 
ekonomike të Shteteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës. Efektet e 
kësaj rritjeje janë transmetuar edhe në rajonet e tjera në sajë të rritjes së 
tregtisë botërore.

Aktiviteti ekonomik botëror u ngadalësua gjatë gjysmës së dytë të vitit, si 
pasojë e rritjes së çmimit të naftës dhe e nënçmimit të dollarit amerikan kundrejt 
monedhave kryesore botërore. Çmimi i lartë i naftës ka ushtruar presione 
inflacioniste në vendet importuese të saj. Megjithatë, efektet primare edhe ato 
sekondare në inflacion kanë qenë të moderuara, si pasojë e konkurrencës së 
lartë në tregjet botërore.

• Ekonomia e Eurozonës

Ritmi i rritjes së aktivitetit ekonomik në Eurozonë ka qenë më i ngadaltë 
në krahasim me Shtetet e Bashkuara. Rritja vjetore e produktit të brendshëm 
bruto, për nëntëmujorin e parë të vitit 2004, në Eurozonë ishte 1.8 për qind, 
krahasuar me 0.4 për qind që ishte në të njëjtën periudhë gjatë vitit 20031. 
Zhvillimet ekonomike gjatë pjesës së parë të vitit kanë qenë pozitive, ndërkohë 
që gjatë pjesë së dytë rritja filloi të zbehej. Një prej faktorëve që kanë ndikuar 
në ngadalësimin ekonomik është ulja e konsumit privat. Përmirësimet e 
ngadalta në tregun e punës dhe rritja e çmimit të naftës vlerësohet se kanë 
ndikuar negativisht në të ardhurat reale, fakt ky që është reflektuar në uljen e 
konsumit. Tregu i punës gjatë vitit ka qenë i qëndrueshëm; norma e papunësisë 

Tabelë I.1. Të dhëna 
makroekonomike për zonat 
kryesore ekonomike.

KAPITULLI I. EKONOMIA BOTËRORE GJATË VITIT 2004

1 Të dhënat për ecurinë e ekonomisë së Eurozonës janë marrë nga raportet mujore të Bankës 
Qendrore Evropiane.
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në pjesën më të madhe të vitit ka qenë në nivelin 8.9 për qind. Nga ana tjetër, 
një nga faktorët kryesorë që ndikoi në rritjen ekonomike në Zonën Euro gjatë 
gjashtëmujorit të parë ishte kërkesa e jashtme, e cila u reflektua në kontributin 
pozitiv të eksporteve neto në PBB. Megjithatë, mbiçmimi i vazhdueshëm i 
euros gjatë muajve të fundit të vitit ka ulur konkurrueshmërinë e mallrave 
dhe të shërbimeve evropiane, duke përbërë një shqetësim për ekonomitë 
evropiane2. Politika fiskale e shumë vendeve të Eurozonës ka patur një natyrë 
ekspansioniste duke përbërë një shqetësim të vazhdueshëm, pasi një numër i 
konsiderueshëm i vendeve anëtare e kanë pasur deficitin buxhetor mbi Kriteret 
e Maastrichtit3. Financat publike gjatë vitit 2004 në vendet e Eurozonës kanë 
vazhduar të përkeqësohen. Vlerësohet se për vitin 2004, raporti i deficitit 
buxhetor ndaj PBB-së do të arrijë në nivelin 2.9 për qind nga 2.7 për qind që 
ishte në vitin 2003.

Norma mesatare e inflacionit të harmonizuar në Eurozonë për vitin 2004 
ishte 2.4 për qind, ndërsa norma mesatare e grupit të energjisë ka qenë 4.5 
për qind. Disa nga faktorët që kanë ndikuar në rritjen e nivelit të inflacionit 
gjatë vitit kanë qenë rritja e taksave të duhanit dhe rritja e disa çmimeve të 
administruara. Por, rritja e moderuar e pagave, ecuria e ngadaltë ekonomike 
dhe vlerësimi i euros, i cili ka ndikuar pozitivisht në uljen e çmimeve të importeve, 
janë faktorët kryesorë që kanë kontribuar në kontrollin e inflacionit. 

Llogaria korente në Eurozonë ka shënuar suficit edhe gjatë vitit 2004. Por, 
suficitet e akumuluara të 12 muajve të fundit, kanë ardhur duke u ulur nga 
një maksimum prej 50 miliardë eurosh në muajin korrik, në 39 miliardë euro 
(rreth 0.5 për qind e PBB-së) në muajin nëntor.

• Ekonomia amerikane

Ekspansioni ekonomik vazhdoi të ishte i pranishëm në SHBA edhe gjatë 
vitit 2004. Politika fiskale nxitëse e shoqëruar me një politikë monetare 
mbështetëse, e cila ka ruajtur kushte të favorshme financiare nxiti kërkesën 
e brendshme për konsum dhe për investime. Në vitin 2004, PBB-ja u rrit me 
3.75  për qind nga 4.5 për qind që ishte në vitin 2003. Kushtet e tregut të 
punës u përmirësuan më tej, pavarësisht se ritmi i përmirësimit nuk ishte i 
njëtrajtshëm gjatë gjithë vitit. Norma e papunësisë në fund të vitit ra në nivelin 
5.4 për qind. Norma mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2004 ishte 2.7 për 
qind nga 2.3 për qind që ishte në vitin 2003. 

Rritja ekonomike u shoqërua me inflacion të moderuar, pavarësisht ndikimit 
negativ të rritjes së çmimit të naftës. Rritja e përgjithshme e çmimeve u kontrollua 
nga rritja në produktivitet, që ndikoi në një rritje të moderuar të kostos së punës, 
si dhe nga ulja e kostove prodhuese si rrjedhojë e dobësimit të dollarit.

2 Eksportet përbëjnë rreth një të pestën e ekonomisë evropiane, nivel ky rreth 2 herë më i lartë 
se ai i SHBA. Ndikimi negativ i vlerësimit të euros në eksporte ka sjellë uljen e besimit të biznesit 
në Eurozonë.
3 Një nga këto kritere parashikon ruajtjen e një deficiti buxhetor nën nivelin 3 për qind të PBB-së.
4 Të dhënat mbi ecurinë e ekonomisë amerikane janë marrë nga publikimet e Departamentit të 
Tregtisë, Departamentit të Punës dhe Federal Reserve.



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 27

Politika fiskale në Shtetet e Bashkuara ka qenë nxitëse. Stimuli fiskal 
është shprehur në pakësimin e taksave personale, në rritjen e shpenzimeve 
të mbrojtjes si dhe në mbështetjen fiskale të investimeve në biznes. Deficiti 
buxhetor në fund të muajit shtator, periudhë kur mbyllet viti fiskal në Shtetet 
e Bashkuara, përbënte 4.4 për qind të PBB-së. Deficiti i llogarisë korente u 
thellua më tej gjatë vitit 2004, duke arritur në 660 miliardë dollarë apo rreth 
5.6 për qind e PBB-së. Thellimi i deficitit të llogarisë korente reflekton thellimin 
e deficitit tregtar. Deficiti tregtar u thellua në rreth 660 miliardë dollarë në 
vitin 2004, nga rreth 500 miliardë dollarë që ishte në vitin 2003. Ndikim të 
konsiderueshëm në rritjen e importeve ka pasur edhe rritja e çmimit të naftës.

• Politika monetare.

Këshilli Drejtues i Bankës Qendrore Evropiane vlerësoi se ekonomia e 
Eurozonës nuk ka qenë subjekt i presioneve të rëndësishme inflacioniste gjatë 
vitit 2004. Si rrjedhim, Banka Qendrore Evropiane ka vendosur të mbajë të 
pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2 për qind. Në të njëjtën linjë 
ka qëndruar edhe Banka Qendrore e Japonisë. Politika monetare e ndjekur 
gjatë vitit 2004 konsiderohet të këtë pasur tipare shtrënguese, në një pjesë 
të madhe të vendeve të botës. Në Shtetet e Bashkuara, FOMC5-ja ka rritur 5 
herë normën bazë të interesit duke e çuar atë nga niveli 1 për qind, që ishte 
në fillim të vitit, në nivelin 2.25 për qind në muajin dhjetor. Megjithatë, FOMC 
konsideron se qëndrimi i politikës monetare në SHBA është ende stimulues, 
duke e krahasuar me standardet historike.

• Kurset e këmbimit.

Kurset e këmbimit kanë qenë të luhatshme 
gjatë vitit 2004. Në pjesën e parë të vitit, dollari 
amerikan u vlerësua si pasojë e pritjeve në 
tregjet ndërkombëtare, se politika monetare në 
SHBA do të shtrëngohej më shpejt se në pjesën 
tjetër të vendeve të industrializuara. Në fillim 
të muajit shtator, vëmendja e pjesëmarrësve 
në tregjet ndërkombëtare kaloi tek implikimet 
e mundshme financiare të deficitit të llogarisë 
korente amerikane. Për këtë arsye, dollari 
amerikan filloi të humbë vlerën e tij me ritme të 
shpejta. Dollari u nënçmua me rreth 7 për qind 
kundrejt një shporte të përbërë nga monedha 
euro, paundi britanik, dollari kanadez6 etj.. gjatë 
vitit 2004. Nënçmimi i dollarit ka qenë më i lehtë 
ndaj monedhave aziatike7.

5 FOMCommittee, është organi i Federal Reserve i cili përcakton politikën monetare të SHBA-
së.
6 Indeks nominal që shpreh vlerën e këmbimit të dollarit kundrejt një shporte me monedhat kryesore 
(Nominal index_ major currencies).  
7 Dollari është zhvlerësuar rreth 4 për qind ndaj një shporte monedhash aziatike.
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• Çmimet e naftës.

Çmimet e naftës janë rritur në mënyrë të ndjeshme gjatë vitit 2004. 
Ato kanë ndikuar jo vetëm në shtimin e presioneve inflacioniste në vendet 

importuese të naftës, por edhe në ngadalësimin 
e rritjes ekonomike gjatë pjesës së dytë të vitit. 
Në muajin tetor, çmimi i një fuçie naftë arriti 
pikun më të lartë historik prej 55 dollarësh. 
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm, si rezultat 
i një kombinimi të faktorëve të kërkesës dhe 
të ofertës. Vlerësohet se aktualisht kërkesa 
për këtë produkt është më e larta e 16 viteve 
të fundit. Rritja e ekonomisë globale dhe, në 
mënyrë të veçantë, ekspansioni i vazhdueshëm 
i ekonomisë amerikane dhe zhvillimi me ritme 
të shpejta i ekonomisë kineze, kanë ndikuar në 
rritjen e kërkesës për naftë. Por, nga ana tjetër, 
edhe vendet prodhuese të naftës kanë pasur 
një sërë problemesh, të cilat kanë ndikuar në 
rritjen e pasigurisë së niveleve të prodhimit që 
reflektohet në rritjen e çmimit të naftës.

I.2 EKONOMITË E RAJONIT GJATË VITIT 2004

Ekonomitë e vendeve të rajonit përgjithësisht cilësohen si ekonomi në 
zhvillim. Një pjesë e mirë e tyre vazhdojnë të vuajnë pasojat e shock-eve të 
dhjetëvjeçarit të fundit, të cilat kanë lënë gjurmë në fushën politike, ekonomike 
dhe sociale të këtyre vendeve. Konfliktet e armatosura, përplasjet politike 
dhe ndryshimet e regjimeve ekonomike kanë krijuar probleme në arritjen e 
objektivave makroekonomikë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, pothuajse të 
gjitha shtetet e rajonit kanë arritur të tejkalojnë një pjesë të problemeve duke 
treguar shenja të mira në drejtim të rritjes ekonomike, të uljes së inflacionit, 
të stabilitetit politik etj..

Tregtia e Shqipërisë me vendet e rajonit ka ardhur duke u rritur si në anën 
e importeve, ashtu edhe në atë të eksporteve. Megjithëse eksportet drejt 
vendeve të rajonit në vlerë absolute mbeten të vogla, të marra së bashku ato 
zënë vendin e katërt pas eksporteve drejt Italisë, Greqisë dhe Gjermanisë, që 
janë destinacionet kryesore të eksporteve shqiptare. 

Tabelë I.2. Eksportet dhe 
importet me vendet e rajonit 

për periudhat janar-shtator 
(në milionë usd). 



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 29

 Gjatë 5 viteve të fundit, marrëdhëniet ekonomike dhe sociale të Shqipërisë 
me Kosovën, të ndihmuara nga afërsia gjeografike dhe kulturore, janë 
intensifikuar. Gjatë vitit 2004, eksportet drejt Kosovës janë rritur duke bërë që 
ky destinacion të renditet i treti pas Italisë dhe Gjermanisë. Progresi i Kosovës 
gjatë 2-3 viteve të fundit është i admirueshëm. Riorganizimi i ekonomisë 
dhe ndërtimi i tregjeve moderne janë ndërmarrë paralelisht me zgjidhjen e 
konflikteve politike, duke bërë që vendi të përballojë një sfidë jo të lehtë. Ecuria 
e mirë ekonomike është ndihmuar jo vetëm nga faktorë të brendshëm, por 
edhe nga mobilizimi i faktorit ndërkombëtar, i cili ka dhënë ndihmesën e tij në 
rivendosjen e paqes dhe stabilitetit, si edhe në sigurimin e asistencës teknike 
dhe financiare. Në të ardhmen, stabiliteti politik dhe ekonomik i Kosovës, dhe 
deri-diku i rajonit, do të varet nga dhënia e statusit përfundimtar të vendit. 

 
Ekonomia e Kosovës është rritur me 3.2 për qind për periudhën janar-nëntor 

të vitit 20048. Norma vjetore e inflacionit vlerësohet të jetë 1.5 për qind. Shkalla 
e mbulimit të importeve nga eksportet është tepër e ulët (3.6 për qind) dhe 
deficiti tregtar në fund të muajit tetor ishte rreth 800 milionë euro. Papunësia 
(47.5 për qind) vazhdon të mbetet problemi kryesor për ekonominë e vendit. 

Rritja vjetore e ekonomisë reale, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2004 në 
Kroaci u vlerësua në 3.6 për qind. Rritja ekonomike është mbështetur nga rritja 
e shpenzimeve për konsum, ndërkohë që shpenzimet qeveritare dhe eksportet 
neto kanë shënuar rritje më modeste. Inflacioni mbetet në nivele të ulëta. 

Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka 
përjetuar një proces të gjatë reformash ekonomike dhe politike, me qëllim  
ngritjen e një shoqërie moderne dhe zhvillimin e ekonomisë së tregut. Viti 2004 
ka regjistruar një rritje ekonomike më të ngadaltë sesa viti 2003. Megjithatë, 
zhvillime pozitive janë shënuar në drejtim të uljes së deficitit buxhetor (nga 
1.6 në 0.1 për qind të PBB-së), si pasojë e rritjes së disiplinës së politikës 
monetare dhe fiskale. Sfidat më të rëndësishme që duhet të përballojë ky 
shtet, në të ardhmen e afërt, janë ulja e deficitit korent dhe e papunësisë. 

Serbia dhe Mali i Zi kanë shënuar një rritje të kënaqshme ekonomike gjatë 
vitit 2004 prej 7.5 për qind. Rritja ekonomike është ndihmuar nga rritja e 
konsumit në sektorin privat dhe atë publik, si edhe nga rritja e investimeve. 
Inflacioni gjatë vitit 2004 e kapërceu objektivin prej 8.5 për qind të Bankës 
Kombëtare të Serbisë duke shënuar 13.7 për qind. Deficiti korent, relativisht 
i lartë (14.8 për qind e PBB-së), ka ushtruar presione në drejtim të nënçmimit 
të monedhës vendase. Serbia dhe Mali i Zi, me një normë papunësie prej 32 
për qind, mbeten pa dyshim vendi me papunësinë më të lartë në rajon.

Tabelë I.3. Tregues kryesorë 
makroekonomikë për disa 
nga ekonomitë e rajonit 
gjatë vitit 2004.

8 Burimi: www.bpk-kos.org. Monthly Statistics Bulletin. November /04. No.39.
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Ekonomia turke gjatë vitit 2004 u rrit me 9.89 për qind, normë e cila ishte 

një ndër katër normat më të larta të regjistruara në 35 vitet e fundit. Inflacioni 
gjatë vitit 2004, u ul në nivelin 9.3 për qind pas tre dekadash inflacioni dy 
dhe treshifror. Viti 2004 ka shënuar nivele rekord në sigurimin e investimeve, 
në realizimin e të ardhurave nga privatizimi, në madhësinë e eksporteve dhe 
në rritjen e rezervave valutore të vendit. Tregu financiar është rimëkëmbur 
plotësisht pas krizës së vitit 2001, ndërkohë që pritet që përdorimi i monedhës 
së re, që prej datës 1 janar 2005, të lehtësojë punën e investitorëve të huaj 
dhe të përmirësojë pritshmëritë për ekonominë. Ekonomia turke, edhe pse një 
importuese neto e naftës dhe e gazit, arriti të përballonte me sukses shock-et 
e jashtme gjatë vitit 2004.

9 Burimi: http://home.btconnect.com/turkisheconomy/economy/outcomes.htm


