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Abstract As economic theory postulates, between currency exchange rates, Consumer Price Index 

and External Trade Balance, there might be some relationships. Normally, as exchange rates for the 

national currency go up, imports are supposed to go up as well, whereas exports are expected to go 

down. The opposite happens with a devaluating national currency. Additionally, Consumer Price 

Index is expected to go up with more expensive euros or dollars against ALL, and more imports, 

particularly imports with higher prices, mean higher consumer prices, in a country relaying heavily 

on imports, in particular.  

We undertake this study to empirically and econometric assessment these relationships, as far as they 

are unknown so far. If these estimates confirm theory this may mean that the economic principles, 

free and fair competition in particular, are working properly in Albania. In addition, we come to 

know how strong is correlation between these variables. Further on, we try to make short term 

forecasts for the exchange rates of euro. 

 

1. Vlerësim i përgjithshëm i Bilancit Tregtar ne Shqipëri  

Në këtë analizë kemi marrë në shqyrtim periudhën 2006-2013 qe na jep një tablo të 

ecurisë së bilancit të pagesave dhe veçanërisht bilancin tregtar duke e lidhur me 

periudhën para dhe pas krizës financiare të 2008. Që nga viti 2006 e deri në 2013 

shohim se bilanci i pagesave karakterizohet nga një bilanc korent negative që 

përgjithësisht ka ardhur në rritje, dhe nga flukse pozitive në llogarinë kapitale dhe 

atë financiare.  

Transaksionet korente me vlerën më të madhe dhe që kanë pasur një rritje më të 

shpejtë në krahasim me zërat e tjerë janë në tregtinë e mallrave dhe transfertat 

korente hyrëse. Përsa i përket tregtisë së mallrave ato kanë pasur një rritje graduale 

deri në 2008, vit në të cilin ato kanë pësuar edhe ndalimin e rritjes e cila ka vazhduar 

deri në 2011 ku kemi pasur përsëri një përmirësim të këtij zëri, por që ne vitin e 
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pasardhës ka vijuar përsëri me një ulje që vazhdoi edhe në 2013. Pak a shumë të 

njëjtën gjë mund të themi edhe lidhur me tranfertat korente pasi ato pak a shumë 

kanë ndjekur të njëjtin trend më tregtinë e mallrave por me ndryshimin e vetëm se 

rënia e pësuar në 2009 nuk ka pësuar më fluktacione rritëse por ka vijuar më thellë 

deri në 2013. Ajo që vihet re në vitet 2009-2012 është një rritje e konsiderueshme e 

shërbimeve të rezidentëve dhe jo rezidentet. Gjatë kësaj periudhe edhe deficit korent 

është rritur me shpejtësi duke shënuar vlerën më të lartë në 2008 prej 1,381 milion 

Euro. Kjo situate paraqitet edhe në grafikun 1 si më poshtë. 

 
Figura 1 Llogaria korente gjate viteve 2006-2013. Burimi: BP ;Banka e Shqipërisë, 2014 

Thellimi i deficitit të tregtisë së mallrave është edhe faktori kryesor që ka ndikuar në 

zgjerimin e deficitit korent. Deficiti tregtar gjatë periudhës 2007-2011 ka qëndruar 

në intervalin 23-27% ku vlerën më të lartë e ka njohur në vitin 2008, vit në të cilin 

deficit tregtar arrin vlerën e 27.5% ndaj PBB-së. Në qoftë se e përqendrojmë 

vëmendjen tonë tek eksportet dhe importet do konkludonim se shkalla e mbulimit të 

importeve ndaj eksporteve ka qenë relativisht e ulët gjatë gjithë periudhës së marrë 

në shqyrtim. Më konkretisht shohim se eksportet janë të mjaftueshme për të mbuluar 

vetëm pothuajse ¼ e vlerës së importeve mandej ka edhe raste siç është në vitit 2009 

ku eksportet nuk arrijnë të mbulojnë as ¼ e importeve. Ky ndryshim i theksuar midis 

vlerës së importeve dhe eksporteve ka bërë që deficiti tregtar të vijë duke u theksuar. 

Në qoftë se e kthejmë vështrimin nga bilanci tregtar sipas grup mallrave do shohim 

se edhe ai regjistron një deficit pothuajse në të gjithë kategoritë e grup mallrave dhe 

është një deficit i cili ka ardhur në rritje nga viti në vit. Rritja e shpejtë e eksporteve 

në krahasim me importet është justifikuar nga një rritje e kërkesës për investime, 

pasi siç do ta shohim në vazhdim në llogarinë financiare, kemi një rritje të 

investimeve. Por meqenëse kemi një rritje të shpejtë të importit të mallrave të 
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konsumit, kjo dëshmon se një rritje e tillë ka ardhur si pasojë e rritjes së kërkesës për 

konsum. Nga ana tjetër shohim se eksportet e mallrave janë përqendruar më shumë 

grup mallrat e tekstileve dhe lëndëve të ndërtimit, ku shohim se në rastin e tekstileve 

bilanci tregtar është pozitiv gjatë gjithë periudhës të marrë në shqyrtim 

Gjithashtu vëmë re që brenda llogarisë korente, burimi kryesor i financimit të 

bilancit tregtar ka qenë transfertat korente të cilat kanë qenë në rritje në midis viteve 

2006-2007 edhe pse ka qenë një rritje jo shumë e madhe (32 mln Eur). Megjithatë 

pas vitit 2007 ato kanë pësuar rënie e cila ka vazhduar me një ritëm më të ulët se 

thellimi i deficitit të bilancit tregtar. Këtë gjë e shohim edhe në peshën ndaj PBB-së 

ku në 2007 kjo peshë ishte 13.3% ndërsa në 2012 ajo ka zbritur në 9.1%, pra kemi 

një ulje prej 4.3%. 

2. Problemi kërkimor dhe justifikimi i tij 

Teoria ekonomike na tregon se midis kursit të këmbimit të monedhës kombëtare 

(ALL) dhe bilancit tregtar (eksporteve dhe importeve) ka një lidhje: nënçmimi i 

monedhës kombëtare (ALL) kundrejt valutave të huaja (marrim si shembull EUR 

meqenëse është edhe valuta kryesore e huaj në ekonominë shqiptare), bën që 

mallrave të importuara tu rritët çmimi në tregun vendas, pra pritet një rritje e 

Indeksit të Çmimeve të Konsumit (ICK), ndërsa mallrat që do të eksportohen do të 

shiten më lirë në tregun e huaj. Në kushtet kur mallrat e eksportuara janë konkurrues 

në tregun e huaj, do kemi një nxitje të eksportit dhe për pasojë edhe përmirësim i 

bilancit tregtar të vendit. Në qoftë se do të ndodhi e kundërta, pra në rastin e një 

mbiçmimi të monedhës kombëtare efekti do të jetë i kundërt. Në këto kushte, kursi i 

këmbimit valutor bëhet një mekanizëm rregullues efikas në konkurrencën në tregtinë 

ndërkombëtare mes vendeve të ndryshme dhe një gjë e tillë është më e theksuar mes 

vendeve me një peshë relativisht të rëndësishme ë tregtinë ndërkombëtare. Natyrisht 

kjo lidhje kaq e fortë pritet që të ndodhë në kushtet kur konkurrenca është perfektë 

dhe variabilet maten pa gabime (domethënë shprehin realisht volumin tregtar dhe 

kursin e këmbimit që ekziston në treg) por në kushtet e peshës ende të ulët të 

eksporteve shqiptare dhe konkurrencës së dobët të tyre në tregun ndërkombëtar, 

luhatjes e kursit të këmbimit mes monedhës tonë ALL dhe EUR-s do të ndikojë jo 

me të njëjtin intensitet në luhatjen e çmimeve të konsumit dhe bilancit tregtar të 

vendit. Teoria ekonomike shpjegon gjithashtu se midis ICK, Kursit të Këmbimit dhe 

Bilancit Tregtar duhet të ketë një varësi pozitive: nëse euro bëhet më e shtrenjtë, në 

një ekonomi ku importet e mallrave të konsumit janë të rëndësishme, pritet që 

mallrat dhe shërbimet të bëhen më të shtrenjta, pra të rritet ICK. Gjithashtu, kur 

bilanci thellohet në favor të importeve, sidomos për mallrat e konsumit, pritet që të 

rritet ICK, pra edhe inflacioni. Në këtë rast flitet për një lloj “importi” të inflacionit, 

sidomos në rastet kur çmimet e këtyre mallrave jashtë rriten. Ne këtë mënyrë rritja e 

importeve mund të jetë jo vetëm për shkak të rritjes së volumit fizik të importeve 

por edhe të vlerës së tyre të lartë për shkak të çmimeve të larta të importit. Problemi 
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konsiston në faktin se këto raporte nuk janë të testuar dhe as të vlerësuara për 

ekonominë shqiptare dhe për rrjedhojë nuk njihe as efektet e tyre në këtë ekonomi. 

2.1. Objektivat 

Në këtë kërkim kemi si objektiva: 

 Vlerësimin empirik të ndikimit të kursit të këmbimit të Euros mbi niveline 

Indeksit të Çmimeve të Konsumit (ICK) 

 Vlerësimin empirik të ndikimit të bilancit tregtar mbi ICK 

 Vlerësimin empirik të ndikimit të kursit të këmbimit të euros mbi bilancin 

tregtar 

2.2. Metodologjia dhe të dhënat 

Metodologjia e përdorur në këtë kërkim është modelimi ekonometrik dhe statistikor, 

kryesisht modelet regresivë me 2 variabile dhe modelet regresivë me shumë 

variabile. 

Të dhënat janë marrë nga site i Banka e Shqipërisë. Ato janë seri kohore me terma 

vjetorë, duke filluar nga viti 2006 deri në 2013. 

Variabilet e marrë në shqyrtim janë tre: 

 Kursi i Këmbimit të Euros me lekun shqiptar i shprehur në lekë për një euro, 

shkurt Kursi 

 Bilanci tregtar në euro, i shprehur si diferencë ndërmjet eksporteve de 

importeve, shkurt Bilanci 

 Indeksi i Çmimeve të Konsumit i shprehur në %, shkurt ICK. 

2.3. Rezultatet e kërkimit 

Prirjet e treguesve 

Të dhënat dëshmojnë se kursi i këmbimit (i EUR-os), ka një dinamikë të 

përgjithësisht pozitive, siç e tregon edhe grafiku më poshtë: 

 
Figura 2 Dinamika e kursit të Euros 

Dinamika e bilanit tregtar paraqitet me fluktacione të vazhdueshme por duke 

qëndruar në terma negative, si e shohim edhe te grafiku me poshtë: 
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Figura 3 Dinamika e Bilancit Tregtar 

Dinamika e Indeksit të Çmimeve të Konsumit paraqitet pozitivë dhe është një vijë 

pothuajse lineare. 

 
Figura 4 Dinamika e ICK 

 Vartësitë empirike 
Tabela 1 Vartësia e bilancit tregtar nga kursi i këmbimit 

Variabli  Koeficienti  Gabimi st.    t Prob. 

C -1554.6 246.7437 -4.4834 0.004 

KURSI -4.2678 2.7853 -1.5323 0.176 

     

R 0.28125 Mes.Var. Varur -2068.9 

Ri i axhustuar 0.16146 Gab.St. Var. Varur 268.9182 

SE i regresit 246.2534 Kriteri Akaike -56.2517 

SHKM 363844.4 Kriteri Shvarc -56.3311 

Log likelihod -54.2517 Stat.F 0.96593 

Stat. d 1.3836 Prob(Stat. F) 0.1765 

Burimi: perpunimi nga autoret 

 

Nga të dhënat e tabelës mund të ndërtojmë edhe ekuacionin e regresionit me dy 

variabla që shpreh edhe lidhjen ndërmjet bilancit tregtar dhe kursit të këmbimit: 

Y = -1554.6 -4.2678*X  
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Con = -1554.6 → kjo vlerë tregon se në qoftë se kursi do të ishte 0 atëherë bilanci 

tregtar do të ishte ( -1554,6). 

Β = (-4.2678*X) tregon se në qoftë se kursi i këmbimit do të ulej më 1 njësi, vlera e 

bilancit tregtar do të zvogëlohej me 4.26 mln EUR. 

Pavarësisht asaj se çfarë shpreh interpretimi i këtyre koeficienteve, duhet të 

theksojmë se bilanci tregtar nuk varet në mënyrë sinjifiktive nga kursi këmbimit. 

Arrijmë në këtë konkluzion pasi vlera e koeficientit të papërcaktueshmërisë, që në 

rastin tonë është 𝑟2 = 28% tregon që regresion nuk i shpjegon mirë të dhënat, 

megjithëse vihet re që me uljen e kursit të këmbimit bilanci priret që të rritet dhe e 

kundërta. 

Meqenëse studimi tregoi që kursi i këmbimit nuk ndikon në bilancin tregtar në 

mënyrë sinjifikative, ne mund të pohojmë që rrjedhimisht ai nuk ndikon në bilancin 

e pagesave. Në qoftë se kursi i këmbimit do ndikonte në bilancin tregtar, për 

shembull duke e rritur apo ulur atë, ky ndikim do shprehej dhe në rritjen dhe uljen e 

bilancit të pagesave. 
Tabela 2 Vartësia e ICK nga kursi i këmbimit 

Variabli Koeficienti Gabimi st. t Prob. 

C 5.7349 22.9237 0.25017 0.811 

KURSI 0.74954 0.17205 4.3565 0.005 

R  0.75980 Mes. Var. Varur 105.4250 

Ri axhustuar 0.71977 Gab.St. Var. Varur 7.3120 

SE i regresit 3.8707 Kriteri Akaike   -23.0283 

SHKM 89.8950 Kriteri Shvarc -23.1078 

Log likelihood -21.0283 Stat. F 0.9795 

Stat. d 1.4733 Prob(Stat. F) 0.005 

Y = 5.7349 + 0.74954 *X 

Duke parë që 𝑟2 = 75% mund të pohojmë që ICK varet stilistikisht nga kursi i 

këmbimit. Kjo do të thotë që me rritjen e kursit me 1lekë, pritet që ICK të rritet me 

0.75%. 
 

Tabela 3 Vartësia e ICK nga kursi dhe bilanci tregtar 

Variabli i varur: IÇK 

 

Variabli Koeficienti Gabimi st. t Prob. 

C 7.7867 28.3593 0.27457 0.795 

BILANCI -0.0918 0.00595 0.15438 0.883 

KURSI 0.7484 0.18817 3.9773 0.011 

R  0.7609 Mes. Var. Varur 105.4250 

Ri axhustuar 0.6653 Gab.St. Var. Varur 7.3120 

SE i regresit 4.2301 Kriteri Akaike -24.0093 

SHKM 89.4686 Kriteri Shvarc -24.1285 

Log likelihood -21.0093 Stat. F 0.9577 

Stat. d 1.5363 Prob(Stat. F) 0.028 
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Në tabele 10 kemi të dhënat e studimit që shprehin lidhjen ndërmjet ICK me kursin 

e këmbimit dhe bilancin tregtar.  

Y = 7.7867 – 0.0918 + 0.7484 

𝑅2 = 76% shpreh që varacioni i ICK shpjegohet nga dy variablat ( kursi këmbimit 

dhe bilanci tregtar). Pra, ICK varet nga kursi, por në një masë mjaft të madhe varet 

njëkohësisht edhe nga bilanci tregtar. 

Shtrojmë pyetjen: A është efektiv kursi i këmbimit ne strategjinë e nxitjes se 

eksporteve dhe përmirësimin e bilancit tregtar? 

Teorikisht zhvlerësimi i monedhës vendase rrit eksportet dhe ul importet duke 

zvogëluar deficitin tregtar. Por realisht ne ekonominë shqiptare nuk ndodh kështu. 

Kjo për disa arsye: 

Se pari ekonomia shqiptare aktualisht funksionon nën potencialet fizike të saj dhe 

mbështetet vetëm ne tregti, duke mos prodhuar mjaftueshëm për nevojat e saj. 

Se dyti rritja e kursit te këmbimit, pra zhvlerësimi i lekut, nuk do te thotë rritje e 

konkurueshmerise se produkteve vendase ne tregun botëror. Aftësia konkurruese ne 

fakt varet jo nga kursi nominal i këmbimit por nga ai real. Kursi real është raporti i 

indekseve te çmimeve ne vendet përkatëse dhe jepet me ane te formulës: 

 𝑟 =
𝑃𝐸𝑈

𝑃𝐴𝑙/𝐸𝑅
 

r-kursi real i këmbimit 

Peu-indeksi i çmimeve ne vendet që përdorin EUR 

Pal-indeksi i çmimeve ne vendin tone. 

ER-kursi nominal i këmbimit 

Rritja e r shpreh rritjen e aftësisë konkuruese, ndërsa ER shpreh kursin nominal te 

këmbimit te lekut me Euron. Kështu një rritje e ER do te shkaktoje një rritje te kursit 

real te këmbimit, por nga ana tjetër kemi ulur edhe Pal. Pra aftësia konkurruese nuk 

do rritet po aq sa kursi nominal i këmbimit. Kjo do te thotë se ne fakt kursi i 

këmbimit do te mbetet te paktën konstant. Ulja e çmimit te prodhimeve vendase nuk 

do te thotë automatikisht ngushtim te deficitit tregtar. Me uljen e çmimit te mallrave 

vendase te shprehur ne valute te huaj, do te ulen dhe te ardhurat reale nga eksporti. 

Kur importi mbetet konstant, rezultati do te ishte negativ për vendin tone. Deficit 

tregtar do te thellohej.  
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Figura 5 Kursi real dhe nominal për Shqipërinë Burimi: kursi nominal; Banka e Shqipërisë, 2014 

Në grafikun më lart është paraqitur kursi nominal ALL kundrejt EUR dhe kursi real 

i llogaritur sipas formulës së mësipërme. Nga grafiku shohim se kurba e kursit real 

është nën kurbën e kursit nominal, gjë që tregon se kursi real është më i vogël se 

kursi real. Një gjë e tillë tregon për një mbiçmim të ALL. 

Për me tepër ecuria e kursit real te këmbimit valutor ne Shqipëri gjate tranzicionit 

dëshmon për një prirje relativisht te forte te mbiçmimit real te monedhës vendase, 

lekut, qe do te thotë ulje kokurueshmerise se mallrave shqiptare ne tregun 

ndërkombëtar. 

Se treti, kërkesa dhe oferta për eksporte ne ekonominë shqiptare nuk është elastike. 

As kërkesa për mallra importi nuk është elastike ne lidhje me çmimin, duke bere që 

politika e uljes se çmimeve me ane te ndryshimit te kursit të këmbimit të mos jete 

efektive. Veç këtyre, ketë proces me te vështire e bëjnë edhe normat e e larta te 

fitimit te tregtareve importues, te cilët i nxisin ato të importojnë sa me shume mallra 

nga jashtë si dhe fenomeni i kontrabandës. 

Si përfundim mund te themi që ndryshimi ne kurset e këmbimit nuk është efektiv 

për tregtinë shqiptare. Për te përmirësuar deficitin tregtar duhet te bëhen ndryshime 

ne strukturën e tregtisë. Si mund te arrihet përmirësimi i bilancit tregtar? Jo ne 

rrugën e shkurtër te pakësimit te importeve. Pa dyshim qe importet e mallrave 

kapitale duhen nxitur dhe jo të pakësohen. Nuk do te ishte e frytshme as edhe ndonjë 

përpjekje për te pakësuar importin e bazuar te mallrat e importit. Por natyrisht do te 

ishte e dobishme çdo përpjekje për zëvendësimin e importeve me prodhim vendas 

me te njëjtën cilësi. Një hap pozitiv do te ishte nxitja e sektorit bujqësor e me tej 

eksportimi i këtyre mallrave. Përpjekjet për zëvendësimin e qëndrueshëm te 

importeve nëpërmjet ristrukturimit te ekonomisë dhe te krijimit te një klime te 

përshtatshme për biznesin privat, janë konsistente me përpjekjet për nxitjen e 

eksporteve. Nxitja e eksporteve mund te konsiderohet në një vështrim afatgjate si 

rruga kryesore për përmirësimin e bilancit tregtar. 
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3. Konkliuzione dhe Rekomandime 

Shqipëria gjate dy dekadave te fundit rezulton me një bilanc tregtar negative, i cili 

ndikon edhe ne deficitin e bilancit korent. Kjo për arsye se bilanci tregtar është edhe 

zëri kryesor në Llogarinë Korente. Pavarësisht rritjes se konsiderueshme në 

shërbimet e rezidenteve dhe jo rezidenteve, thellimi i deficitit tregtar ka qenë faktori 

kryesor që ka ndikuar në deficitin korent.  

Në lidhje me vlerësimin empirik, disa nga përfundimet kryesore që nxjerrim nga 

analiza e e bërë janë: 

a. Niveli i çmimeve të konsumit në Shqipëri ndikohet në mënyrë sinjifikative nga 

kursi i këmbimit te euros. Kjo për shkak të peshës së madhe që zënë mallrat e 

konsumit në importet shqiptare. 

b. Bilanci tregtar, ndryshe nga sa pritet mbi baza teorike, nuk arrin të ndikohet në 

mënyre kaq sinjifikative nga kursi i këmbimit. Kjo mund të vijë për arsye se 

ndoshta konkurrenca në ekonominë tonë ende nuk është e plotë në tregtinë 

rajonale por edhe më gjerë. Kjo do të kërkonte studime më të thelluara për tu 

sqaruar.  

c. Niveli i çmimeve te konsumit varet në një farë mase, ndonëse jo kaq 

sinjifikative, nga bilanci tregtar. Kjo mund të shpjegohet me faktin që bilanci 

ynë tregtar është shume negativ, dhe ndryshimi i çmimeve në arenën globale 

transferohet përmes importeve ne nivelin e çmimeve të konsumit në vendin tonë 

në atë që quhet si inflacion i importuar. 

d. Në lidhje me efektiviten e kursit te këmbimit në rritjen e eksporteve mund të 

themi që ndryshimi i kurseve të këmbimit nuk është efektiv për tregtinë 

shqiptare dhe për të përmirësuar deficitin tregtar duhet të bëhen ndryshime në 

strukturën e tregtisë. 

Disa nga rekomandimet kryesore do të ishin: 

a) Ndjekja dhe mbikëqyrja e kursit të këmbimit mund të jetë një instrument për të 

mbajtur nen kontroll të pranueshëm nivelin e çmimeve te konsumit, prandaj 

ndoshta duhet të përdoret sidomos kur kemi luhatje (nënçmime ) të ndjeshme të 

monedhës sonë. 

b) Për të vlerësuar rolin relativ te kursit të këmbimit në bilancin tregtar, do të 

rekomandonim një studim dhe vlerësim tërësor te faktorëve qe ndikojnë ne 

nivelin e bilancit tregtar, si dhe një analizë se sa e si funksionon konkurrenca në 

tregtinë e jashtme. 

c) Për përmirësimin e bilancit tregtar nuk duhet të zgjedhim rrugën e shkurtër që 

është ajo e pakësimit të importeve pasi importe sidomos të mallrave kapitale 

duhet të nxiten dhe jot ë pakësohen 
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d) Një hap pozitiv në përmirësimin e bilancit tregtar do ishte nxitja e sektorit 

bujqësor dhe atij agroperpunues me objektiv eksportin e produkteve dhe 

eksportimi i këtyre mallrave. 

e) Duhen bërë përpjekje për zëvendësimin e qëndrueshëm të importeve nëpërmjet 

ristrukturimit të ekonomisë dhe krijimin e një klime të përshtatshme për biznesin 

privat në mënyrë që të kemi në efekt pozitiv në nxitjen e eksporteve në një 

periudhë afatgjatë. 
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