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Historiku i krizave ekonomike

● Sipas studjuesve të gjitha krizat kanë ndodhur 
për të njëjtin shkak: është neglizhuar spekulimi 
financiar për t‘u përfituar sa më shumë. 

● Krizat kanë qenë shoqërues të zhvillimit te 
shoqerise dhe te kapitalizmit, andaj nuk duket 
aspak e çuditshme pse shumica e librave dhe 
studimeve kushtuar krizave financiare mbyllet 
me fjalinë: Cila është kriza e radhës?

● Cili eshte dallimi ne mes te krizes ekonomike 
dhe krizes financiare?



● Është i famshëm reagimi i Isaac Newtonit, që 
mbasi kishte humbur gjithë kursimet e tij si 
pasojë e shpërthimit të flluskës financiare të vitit 
1720 deklaronte me dëshpërim se ‘unë mund të 
parashikoj lëvizjen e trupave qiellore, por jo 
cmendurinë e njerëzve’. 



● Falimentimet e para të bankave filluan që në fundin 
e shekullit XII-të dhe fillimet e shek XIII-të. 

● Rasti i parë i evidentuar është ai i ‘Bankës 
Leccacorvo’ në Xhenova të Italisë e cila u krijua në 
vitin 1244 për të falimentuar me shumë buje vetëm 
15 vitë më vonë në 1259. 

● Shkaku kryesor i dështimit të saj ishte ‘angazhimi 
dhe zgjerimi i aktivitetit në shumë drejtime pa arritur 
që të konsolidohej...u përfshi në kreditë papale, në 
financimin e autoriteteve të qytetit, në mbështetjen 
financiare të Mbretit Saint Louis të Francës i cili 
njihej si një nga debitorët më të keqij të kohes, në 
financimin e kryqëzatave, në operacione të 
dyshimta këmbimi në interes të thesarit të mbretit’, 
në dhënien masive të kredive për tregtarët e 
mëndafshit, për ndertuesit e anijeve, etj. 



● Kriza e parë financiare e botës moderne që 
lidhet me ekzistencën reale të tregut dhe vet 
kapitalizmit si sistem është shfaqur në vitin 
1634 në Hollandë , e njohur si kriza e 
tulipanëve. 

● Kriza monetare në këtë rast u përqëndrua dhe 
u barazua në një lule tulipani, simboli i vet 
Holandës. 

● Më pas gjatë periudhës se revolucionit të parë 
industrial në Angli dhe Francë, u shfaqën me 
dhjetëra kriza.
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● Kriza e parë industriale shpertheu në vitin 1825 në 
Mbretërinë e Bashkuar, ndersa kriza e vitit 1836 
përveç Mbretërisë se Bashkuar depertoi edhe ne 
SHBA

● Prej vitit 1825 krizat jane perseritur periodikisht ne 
interval prej 7-10 vjetesh

● Kriza e vitit 1848 shpertheu ne tere vendet 
indistriale te botes

● Kriza e vitit 1866 me se shumti e goditi Mbretërinë e 
Bashkuar per shkak te mungeses se pambukut si 
pasoje e Luftes Qytetare ne SHBA

● Kriza e vitit 1873 per nga kohezgjatja dhe thellesia e 
saj i tejkaloi te gjitha krizat e meparshme dhe shenoi 
kthesen e fazes se kapitalizmit liberal ne fazen e 
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● Kriza e madhe ekonomike 1929-1933 per nga 
gjeresia dhe thellesia e saj i ka tejkaluar te 
gjitha krizat e meparshme 

● Kjo krize jo vetem qe shpiu deri te nje renie 
drastike e prodhimit dhe punesimit por e vuri ne 
dyshim edhe menyren e te menduarit dhe 
teorine tradicionale ekonomike 

● Kjo krize ndikoi ne thellesine e intervenimit te 
shtetit ne ekonomi si preventive nga goditjet e 
ardhshme ekonomike (teoria e Keyns-it)

www.valmirnuredini.tk



● Per 30 vite te aplikimit te teorise se Kejnsit nuk 
ndodhi asnje krize serioze ekonomike, deri ne 
krizen e vitit 1973, kur terapia e Kejnsit nuk u 
tregua e suksesshme per tejkalimin e gjendjes

● Ne vitin 1973 shpertheu kriza e naftes, e cila 
ndikoi ne paraqitjen e nje fenomeni te ri ne 
teorine dhe praktiken ekonomike te quajtur 
“Stagflacion” ( stagnimi i prodhimit, punesimit te 
shoqeruer me inflacion)
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● Pas Luftes se Dyte Boterore dhe deri ne ditet e 
sotme ekonomia boterore ka kaluar neper disa 
kriza ekonomike dhe financiare, prej te cilave 
kater kane qene me rendesi te veçante.

● E para eshte e lidhur me krizen e borxhit te 
jashtem per shume vende te “botes se trete” ne 
fund te viteve te 70-ta dhe ne fillim te viteve te 
80-ta te shekullit 20.

● E dyta eshte shkaktuar nga kolapsi i 
mekanizmit te kursit te kembimit ne vendet e 
Unionit Evropian ne periudhen 1992-93
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● E treta ishte kriza valutore e periudhes 1997-98 
qe goditi me se shumti vendet e Azise Lindore 
dhe Amerikes Latine

● Kriza e fundit ndodhi ne vitin 2007, si krize e 
tregut te pasurive te patundshme ne SHBA, e 
cila depertoi edhe ne vendet tjera te botes

● Kriza globale financiare ne fillim u definua 
vetem si nje “ çrregullim financiar” , pas dy 
viteve u shnderrua ne recesion global. 
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