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aBstrakt 

Ky studim është i bazuar në literaturën e filluar nga Frankel dhe 
Romer (1999) për përdorimin e instrumenteve për parashikimin 
e tregtisë dhe për të analizuar efektin e saj në rritjen ekonomike. 
Studimi përdor të dhëna në formatin panel për kontroll më të mirë 
të karakteristikave të pandryshueshme në kohë. Rënia e komunizmit 
është përdorur si një goditje ekzogjene në sistem. Studimi 
konstaton se jo të gjithë instrumentet e krijuara janë të suksesshme. 
Megjithatë instrumentet që performojnë mirë të çojë në rezultate 
të krahasueshme me ato të literaturës ekzistuese. Tregtia shihet të 
ketë një efekt pozitiv dhe të rëndësishëm në të ardhurat e një vendi.
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Kur dikush fillon të mendojë [për problemet e rritjes 
ekonomike], vështirë se mund të mendojë për gjë tjetër  

- Robert Lucas, fjalim i mbajtur në Universitetin e Cambridge-it 
 
1. HYrje

Ndikimi që tregtia ka mbi rritjen ekonomike është një nga pyetjet 
më të rëndësishme, më të debatuara, dhe më të hulumtuara për 
ekonomistët në qarqet akademike por edhe për politikë-bërësit. 
këta të fundit priren të besojnë se tregtia ka një ndikim pozitiv 
në rritjen ekonomike. studime të ndryshme, disa prej të cilave do 
të përmenden më poshtë, gjejnë një marrëdhënie pozitive midis 
dy ndryshoreve. institucionet ndërkombëtare si FmN-ja, oeCd-ja, 
dhe Banka Botërore janë përpjekur ti ndihmojnë vendet në zhvillim 
duke ofruar këshilla të bazuara në besimin se hapja ekonomike 
ka një ndikim pozitiv në rritje. Një raport i oeCd-së mbi këtë 
temë (1998, fq 36.) thekson se: ”ekonomitë më të hapura dhe 
të orientuar nga tregtia me jashtë në vazhdimësi performojnë 
më mirë se vendet me kufizime ndaj tregtisë dhe investimeve të 
huaja.” FmN-ja ndan të njëjtin mendim teksa thekson se (1997, 
fq 84.): “politikat drejt tregtisë së jashtme janë ndër faktorët më të 
rëndësishëm që promovojnë rritjen ekonomike dhe konvergjencën 
në vendet në zhvillim.”1

kjo pyetje ka qenë gjithashtu prej kohësh një shqetësim për 
studiuesit e ekonomisë. gjatë viteve 1990, studime nga ekonomisti 
izraelit dan Ben-david u lavdëruan shumë për përpjekjen për të 
vlerësuar saktë marrëdhëniet e rritjes ekonomike me tregtinë, si dhe 
më pas, me procesin e konvergjencës. Në një studim të rëndësishëm 
Ben-david (1993) konstaton se ”në episodet shqyrtuara, brenda një 
grupi të caktuar vendesh me liberalizim të madh tregtar, konstatohet 
një lidhje e fortë ndërmjet kohës së reformave dhe konvergjencës 
në të ardhura mes vendeve.” rezultatet janë të ngjashme me ato të 
gjetura në një studim të botuar një vit më vonë.2 

1 Citime nga rodriguez, Francisco and dani rodrik, “trade policy and economic 
growth: a sceptic’s guide to the Cross-National evidence,” NBer macroeconomics 
annual, 2000, 15, 261–325.
2 Ben-david, dan “income disparity among Countries and the effects of Freer trade”, 
economic growth and structure of long run development, 1994, 45-64
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Ben-david (1996, 1997, 1998) vazhdon të shqyrtojë marrëdhënien 
ndërmjet partnerëve tregtarë. ai konstaton se ”... shumica e këtyre 
grupeve tregtare shfaqin konvergjencë të rëndësishme. për më tepër, 
një krahasim i tyre me grupime të ndryshme vendesh ... tregon se të 
parët kanë më shumë të ngjarë të shfaqin konvergjencë.”3

kruger (1998) pohon se është e thjeshtë për të provuar 
empirikisht se vendet me një theks më të madh në strategjitë 
tregtare tregojnë rritje të mirë ekonomike. stiglitz (1998) tregon 
empirikisht se ”pjesa më e madhe e specifikimeve në regresionet 
e rritjes gjen se disa tregues të ndryshëm të hapjes ekonomike ... 
janë të lidhura me rritjen e të ardhurave për frymë.” sipas Fischer 
(2000) ”integrimi në ekonominë botërore është mënyra më e mirë 
e zhvillimit për  vende të ndryshme”. dollar (1992) dhe sachs dhe 
Warner (1995) përpiqen të provojnë fortësinë e rezultateve me 
ndërtimin e indekseve për ”hapjen” ekonomike. i cituar gjerësisht 
në literaturë, kontributi kryesor i studimit të dollar-it është ndërtimi i 
dy indekseve të veçanta. ai tregon se secili është i lidhur negativisht 
me rritjen gjatë periudhës 1976-1985 në një grupim prej 95 
vendesh në zhvillim. sachs dhe Warner (1995), gjithashtu, janë 
cituar gjerësisht në literaturën për tregtinë dhe rritjen ekonomike. 
indeksi i tyre është një ndryshore binare në të cilën vlera është zero 
nëse ekonomia është e mbyllur sipas kritereve të ndryshme që ata 
përdorin në studim. indeksi sachs-Warner shfaq një marrëdhënie të 
fortë pozitive kur përdoret në regresionet e rritjes. indeksi i ”hapjes” 
i ndërtuar në atë studim tani përdoret gjerësisht në kërkimet mbi 
rritjen ekonomike. glick dhe taylor (2005) krijojnë një grup të 
gjerë të dhënash mbi tregtinë dypalëshe midis më shumë se 200 
vendeve, ku të dhënat fillojnë nga shekulli i 19-të. ata përpiqen 
të vlerësojnë ndikimin e luftës në tregtinë dypalëshe dhe, duke 
përdorur modelin e gravitetit, ndikimin që ka rënia e tregtisë në 
mirëqenie. ata gjejnë një ndikim të madh dhe të vazhdueshëm 
të luftës mbi tregtinë, dhe rrjedhimisht mbi mirëqenien ekonomike 
kombëtare dhe globale. Një kontribut kryesor i studimit ka qenë 
krijimi i  grupit të të dhënave, mbi të cilin janë mbështetur studime 
të mëvonshme për kërkime të mëtejshme.

3 Ben-david, dan (1996), “trade and Convergence among Countries,” journal of 
international economics, 40, 279-298.
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gjithsesi, empirikisht, çështja mbetet ende larg zgjidhjes. kritika 
ndaj këtyre studimeve ka vënë në dukje se ato vuajnë nga i njëjti 
problem. tregtia dhe rritja mendohet të jenë të lidhura ngushtë, 
ndaj, kauzaliteti (shkakësia) i kundërt mund të përbëjë problem. 
vendet e pasura janë shpesh vendet që tregtojnë më shumë. 
ato kanë më shumë burime për përmirësimin e infrastrukturës së 
dobishme për tregtinë, popullsi më të pasur për të blerë produktet 
e importuara, dhe sektorë të zhvilluar të ekonomisë që eksportojnë 
mallra dhe shërbime. për studiuesit empirikë, kjo marrëdhënie 
midis dy ndryshoreve e ka bërë të vështirë vlerësimin e plotë të 
marrëdhënies së tyre. gjithashtu, ndryshoret e harruara (ommitted 
variable bias) mund të jenë një problem, pasi në rritje mund të 
ndikojnë një numër faktorësh sikur se sala-i-martin (1997) e 
provon në një studim të cituar gjerësisht. si rrjedhojë, analiza me 
regresione të thjeshta nuk është e mjaftueshme për të shqyrtuar 
marrëdhënien mes dy ndryshoreve. ajo që na nevojitet është një 
ndryshore instrumentale.

ky studim do të përpiqet të përdorë zhvillimet e fundit në 
metodologjinë e instrumenteve të tregtisë përmes përdorimit të 
cilësive gjeografike dhe, në këtë rast, faktorëve politikë. përdorimi 
i tyre në hartimin e instrumenteve të tregtisë është një risi, por jo 
e lehtë për tu përmbushur. Një model i mirë për krijimin e një 
instrumenti do të shfaqet. ky instrument do të gjejë, më pas, një 
efekt të lartë e pozitiv të tregtisë mbi të ardhurat, me një koeficient 
të krahasueshëm edhe me ato të literaturës ekzistuese.

1.1 përmBledHje e literaturës relevaNte

Frankel, romer dhe Cyrus (1996) fillimisht eksperimentuan me 
idenë e një instrumenti për tregtinë duke u bazuar në modelin 
e gravitetit. ata aplikuan një strategji empirike për një grup të 
dhënash me vendet e azisë lindore dhe gjejnë se “efekti i hapjes 
në rritje është edhe më i fortë kur korrigjohet endogjeniteti i hapjes 
në krahasim me vlerësimet standarde nga ols.”4  siç do të shohim 
më vonë, me shumë gjasa, kjo ndodh sepse tregtia vepron në një 
kuptim më të gjerë si një përafruese (proxy) për hapjen ekonomike. 
4 vlerësuesi optimal i katrorëve më të vegjël, nga anglishtja: Optimal Least Squares. 
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studimi nga Frankel dhe romer (1999) ka patur ndoshta ndikimin 
më të madh dhe është cituar gjerësisht dhe vazhdimisht në literaturë. 
strategjia e tyre është e ngjashme me atë të mëparshmen dhe 
përpiqet të zgjidhë problemin e endogjenitetit nëpërmjet përdorimit 
të një instrumenti gjeografik. ata përdorin distancën midis vendeve, 
dhe ndryshore të tjera gjeografike të pandryshueshme në kohë 
si kufij të përbashkët apo dalja në det,------ për të parashikuar 
tregtinë dypalëshe ndërmjet dy vendeve. më zyrtarisht, ata kryejnë 
një regresion5

   (1)

ku ij/GDPi është përqindja e tregtisë dypalëshe ndërmjet vendeve 
i dhe j në raport me pBB-në e vendit i. Dij është distanca ndërmjet 
dy vendeve, e cila zakonisht matet si distanca ndërmjet qendrave 
më të rëndësishme ekonomike të secilit vend, dhe Xij përfaqëson 
kontrollet e tjera gjeografike dypalëshe si kufi të përbashkët etj. më 
pas ata ndërtojnë një instrument që shpresojnë të jetë ekzogjen për 
tregtinë agregate të secilit vend duke mbledhur pjesët e tregtisë së 
parashikuar:

 (2)

ekuacioni (2) nënkupton që pjesë të tregtisë së parashikuar nga 
ekuacioni (1) de-logaritmohen dhe pastaj shumohen për secilin 
vend. Frankel dhe romer sugjerojnë se ky instrument, duhet të jetë 
i pakorreluar me faktorë të tjerë të rritjes si institucionet, kapitali 
njerëzor etj. do të shohim edhe me regresionit tona se kjo gjetje 
sugjeron se mund të vlerësojmë regresionet duke përdorur vetëm 
instrumentin e tregtisë si ndryshore. Ndikimi i ndryshoreve të tjera 
të munguara do të shfaqet vetëm në termin e gabimit. rodriguez 
e rodrik (2000)6 dhe të tjerë kanë vërtetuar se rezultatet e Frankel 
e romer (1999) nuk janë të fuqishme (robust) ndaj përfshirjes së 
kontrolleve gjeografike në fazën e dytë. megjithëse instrumenti 
i tyre nuk vuan nga kauzaliteti i kundërt, ai është i lidhur me 

5 ekuacioni nga Frankel dhe romer (1999) me kontrollet e tjera që janë përdorur nuk 
janë shkruar në mënyrë eksplicite më sipër.
6 anderson dhe van Wincoop kanë një studim tjetër shumë të rëndësishëm, ku kritikojnë 
përfshirjen e ndryshoreve të ndryshueshëm në kohë, ndër të tjera.
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dallimet gjeografike në rezultate që nuk janë të krijuara nëpërmjet 
tregtisë. vendet që janë më afër ekuatorit në përgjithësi përballen 
me rrugë më të gjata tregtare dhe mund të ketë të ardhura të 
ulëta për shkak të mjedisit të pafavorshëm, të sëmundjeve apo 
institucioneve joproduktive koloniale. kjo çështje ka qenë e vështirë 
për t’u zgjidhur, sepse instrumenti është i kufizuar në një seksion 
kryq (cross-section) të vetëm të dhënash. problemi i ndryshoreve të 
harruara në thelb është i pamundur për t’u shmangur dhe rezultatet 
do të jenë gjithmonë të ndjeshme ndaj përfshirjes së ndryshoreve të 
tjera të kontrollit, siç e ka provuar sala-i-martin (1997).

Feyrer në dy studime (prill 2009, shtator 2009) përpiqet të 
kontrollojë problemet që lindën me studimin e Frankel dhe romer 
duke përdorur një panel në vend të një kryqëzimi të dhënash. 
përdorimi i ndryshoreve binare (dummy variables) për një vend 
ose për një çift vendesh për të kontrolluar karakteristikat e 
pandryshueshme në kohë është provuar si strategji e suksesshme në 
studimet e sipërpërmendura. Në ato studime, Feyrer përdor goditje 
ekzogjene ndaj sistemit për të vlerësuar ndikimin që tregtia ka në 
të ardhurat përmes përdorimit të instrumenteve të ngjashme me 
ato Frankel dhe romer. Në studimin e parë ai përdor përmirësimet 
e teknologjisë në transportin ajror për të parë se si një rrugë e 
ndryshme në transporte tregtare për shkak të transportit ajror në 
krahasim me atë detar ndikon në të ardhura. studimi i dytë përdor 
një goditje ekzogjene shumë më të mirë, në fakt thuajse e përsosur 
për studimet ekonomike. mbyllja e kanalit të suezit në egjipt gjatë 
luftës gjashtë ditore midis izraelit dhe vendeve arabe çoi në një 
rritje të madhe të distancës për transportin detar midis vendeve 
të caktuara. mbyllja e kanalit të suezit ishte surprizë e plotë, por 
përveç distancës, ajo nuk ka shkaktuar ndryshime të mëdha në 
ndonjë faktor tjetër të rëndësishëm për rritjen. dy studimet gjejnë 
se distanca ka një efekt negativ në tregti, ndërsa tregtia ka efekt 
pozitiv mbi të ardhurat.

1.2 sHtetet post-komuNiste

literatura e kohëve të fundit nga Feyrer ka vendosur se gjetja 
e një goditjeje ekzogjene për tregtinë dhe modelimi i ndikimit të 
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saj është një metodologji që duhet ndjekur. për fat të keq, gjetja e 
një goditjeje të tillë dhe krijimi i një instrumenti të suksesshëm rreth 
saj nuk është e lehtë. mbyllja e kanalit të suezit ishte një goditje 
ekzogjene e përsosur, sepse ndryshoi distancat e transportit detar 
pa ndryshuar ndonjë ndryshore tjetër për pjesën më të madhe të 
vendeve. Në këtë rast, strategjia e identifikimit është shumë e lehtë. 
Në rastin e krahasimit të tregtisë detare me tregtinë ajrore ka një 
problem të qartë. distancat nuk kanë ndryshuar, por rëndësia e tyre 
me kalimin e kohës po. Një situatë e ngjashme ka ndodhur pas 
rënies së komunizmit në evropën lindore. shtetet që kishin qenë 
të mbyllura ndaj perëndimit për gati 50 vjet tashmë ishin përsëri të 
lira të tregtonin mallra dhe shërbime me fqinjët e tyre. gjithashtu, 
ata ishin me fat pasi fqinjët e tyre ishin vende relativisht të pasura. 
Nëse besojmë argumentin e Frankel et al (1996), vendndodhja 
gjeografikisht në afërsi të vendeve të tjera të zhvilluara ka një efekt 
pozitiv mbi rritjen, për shkak të përhapjes (spillover) dhe ndërveprimit 
ekonomik të shtuar. pas rënies së komunizmit një mundësi e 
ngjashme ekzistonte për vendet ish-komuniste. megjithëse kishin 
qenë pranë evropës perëndimore në të shkuarën, ato nuk kishin 
pasur mundësinë të përfitonin nga ky faktor. Hapja e kufijve solli një 
goditje ndaj tregtisë nëpër evropë teksa agjentët nga të dy anët e 
ish-perdes së Hekurt përpiqeshin të përfitonin nga mundësitë e reja.

megjithatë, siç do të shohim gjatë studimit, modelimi i kolapsit të 
sistemit komunist dhe ndikimi i tij mbi tregtinë, e kësisoj të ardhurat, 
nuk është i lehtë. problemi i parë është ndikimi që mund të ketë një 
regjim politik mbi ndryshimin e të ardhurave në mënyra të tjera e jo 
vetëm përmes tregtisë. kësisoj do të ketë dyshime mbi mundësinë për 
të krijuar një instrument të vërtetë ekzogjen. ashtu si në studimin e 
Feyerer (2009) mbi transportin ajror dhe atë detar, ku është e lehtë për 
të argumentuar se përmirësimet në teknologji mund të ndikojnë në të 
ardhura në shumë mënyra, kontrollimi për ndikimin e ndryshimeve të 
regjimeve politike është sfida e parë. ky studim përpiqet ta korrigjojë 
këtë problem duke përdorur vazhdimisht të dhënat panel gjatë krijimit 
të instrumenteve dhe duke kryer regresione instrumentale iv në panel. 
Nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm të efekteve fikse për një vend, 
ose çift vendesh, si dhe për efektet kohore, shpresojmë se në fund 
mund të gjendet një qasje e suksesshme për krijimin e një instrumenti.
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problemi i dytë i rëndësishëm është fakti se jo të gjitha vendet 
e evropës lindore e trajtuan rënien e komunizmit në mënyrë të 
ngjashme. kolapsi i sistemit politik krijoi disa pasoja afatshkurtra 
për të gjitha vendet, duke zëvendësuar një sistem të centralizuar 
ekonomik me ndërmarrjet private që kërkon një kohë të caktuar. të 
ardhurat për frymë pësuan rënie në shumicën e vendeve si pasojë 
e kolapsit dhe filluan ringritjen më vonë, por kohëzgjatja e procesit 
ishte e ndryshme për vende të ndryshme. siç sugjeron grafiku (1), 
disa prej tyre shfrytëzuan menjëherë mundësinë për të tregtuar 
lirshëm, duke e rritur kontributin e tregtisë në pBB, e disa të tjera 
jo. akoma më e rëndë në këtë mungesë uniformiteti janë trazirat 
politike që pasuan. ish-jugosllavia kaloi një luftë të brendshme, 
ish-Bashkimi sovjetik u zhyt në anarki; në republikat e themeluara 
rishtazi, diktatura të reja zëvendësuan ato të vjetrat. vetë shqipëria 
përjetoi trazirat e vitit 1997. të gjitha këto goditje negative nuk 
lejuan që procesi i liberalizimit  të hidhte vërtetë rrënjë, duke i 
mbajtur të ardhurat në nivele të ulëta përgjatë dekadës si dhe 
duke krijuar stimuj negativë për tregtinë. gjithsesi, disa vende e 
përdorën pozicionin e tyre të favorshëm për të tregtuar më shumë, 
dhe, rrjedhimisht, për t’u pasuruar më shpejt. duke pasur këtë fakt 
në mendje, sfida për këtë studim është hartimi i një instrumenti që 
mund të parashikojë saktë tregtinë në fazën e parë të regresionit 
dhe më pas të performojë mirë gjatë fazës së dytë me regresionet 
mbi të ardhurat.

për të shmangur dobësimin e të dhënave me vendet ku ndikimi i 
rënies së komunizmit nuk mund të ishte shumë i fortë, të dhënat e 
zgjedhura përfshijnë vetëm vendet evropiane. pra, studimi përpiqet 
të shohë se si modelet e tregtisë në kuadër të këtij rajoni janë 
ndikuar nga ekzistenca dhe eventualisht rënia e sistemit komunist. 
kjo do të thotë se, megjithëse koeficientët e tregtisë mbi të ardhurat 
do të jenë më të ulta në krahasim me ato të literaturës, rezultatet 
do të jetë në gjendje të përqëndrohen më shumë në rajonin që u 
ndikua më fort nga ndryshimet politike.
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Grafik 1: Tregtia / PBB për vendet e Europës Lindore
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2. të dHëNat7

të dhënat e tregtisë dypalëshe u siguruan nga alan taylor, i 
cili fillimisht i kishte përdorur në një studim nga glick dhe taylor 
(2008). Bashkësia e të dhënave ka një të dhënë për tregtinë 
dypalëshe midis dy vendeve për vit. të dhënat e tregtisë dypalëshe 
janë hartuar nëpërmjet përdorimit të grupit të të dhënave dot8 
të FmN-së. glick dhe taylor shpjegojnë se ”për çdo çift vendesh 
të dhënat dot kanë deri në katër vëzhgime për vit - importet dhe 
eksportet raportohen nga të dyja vendet. përdoret mesatarja e 
këtyre katër vlerave, përveçse kur nuk është raportuar asnjë nga 
katër vlerat. këto vlera të tregtisë janë marrë si të munguara. ”

për të matur distancën dypalëshe (distanca ajrore mes vendeve), 
u përdorën të dhënat që gjenden në një institucion francez, Cepii9. 
të dhënat e ofruara nga Cepii përmbajnë kritere të ndryshme 
për të matur distancën midis dy vendeve. kriteri më i thjeshtë, të 
cilin përdorin Frankel dhe romer (1999), është distanca ndërmjet 
qyteteve më të rëndësishme. ekziston edhe një mënyrë më e 
komplikuar por pak më e mirë për një distancë të ponderuar, e 
cila merr në konsideratë shpërndarjen e brendshme të popullsisë. 
përdorimi i mënyrës së dytë nuk ndryshon ndjeshëm rezultatet e 
studimeve të mëparshme. ky studim mbështetet në distancën 
e ponderuar. gjithashtu nëpërmjet Cepii-t mund të ndërtojmë 
ndryshoret binare dypalëshe që kontrollojnë nëse dy vendet kanë 
kufi apo gjuhë të përbashkët, nëse njeri prej tyre është ishullor, 
etj. këto kontrolle dypalëshe janë përdorur në disa specifikime të 
regresioneve. Cepii ofron informata të tjera sidomos në lidhje me 
historinë koloniale, por në kontekstin e tregtisë ndër-evropiane 
është supozuar se kjo nuk është e rëndësishme.

Në mënyrë që të silleshin në formën përfundimtare me të dhënat 
u ndërmor një punë e gjerë. Fillimisht, për periudhën e dëshiruar 
(1984-1997) u dyfishuan të gjitha pikat e të dhënave. Në këtë 
mënyrë, përftuam një panel të plotë për secilin vend. pra, për çdo 

7 jam shumë mirënjohës prof. alan taylor për ndihmën e tij në sigurimin e të dhënave 
fillestare 
8 direction of trade, imF 
9 http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm
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vend kemi informacioni mbi tregtinë dypalëshe me secilin nga 
26 vendet e tjerë, në horizontin kohor të 14 vjetëve. distanca 
dhe informacioni në lidhje me ndryshoret binare u mbajtën të 
pandryshuar.

 Një proces tjetër i rëndësishëm me të dhënat është aglomerimi 
i informacionit të tregtisë për vendet që u shpërbënë pas shembjes 
së komunizmit, si Bashkimi sovjetik, jugosllavia dhe Çekosllovakia. 
të dhënat fillestare përfshinin vendet e vjetra si dhe ato të reja. 
modelimi i saktë i tregtisë para dhe pas rënies së komunizmit 
kërkonte eleminimin e një problemi të tillë me të dhënat. vendet 
e reja që u krijuan në vitet 1990-ë janë grupuar së bashku. pra, 
tregtia dypalëshe me vendet e tjera u përmblodh për çdo vit, sipas 
vendit partner. kjo do të thotë se tregtia midis vetë vendeve të reja u 
përjashtua nga kjo mbledhje, pasi nuk do të konsiderohej si tregti e 
jashtme gjatë periudhës komuniste. kjo është disi problematike pasi 
mund të supozojmë se ky lloj i ri i tregtisë ndërmjet vendeve që ishin 
të bashkuar reflekton një efekt relativisht negativ mbi të ardhurat. 
ajo që dikur ishte tregtia e lirë dhe aktiviteti ekonomik brenda një 
vendi të vetëm të madh është ndërprerë tashmë nga ekzistenca e 
kufijve të rinj dhe barrierave tregtare. megjithatë, përfshirja e këtij 
informacioni në tregtinë e aglomeruar do të krijonte një zhbilancim 
(bias) të konsiderueshëm në rezultate. me përfundimin e këtij procesi, 
informacioni mbi tregtinë e aglomeruar u bashkua me ish vendet 
e vjetra. Në këtë mënyrë, kemi seri të vazhdueshme për vendet 
e shpërbëra edhe mbas datës së shpërberjes. informacioni mbi 
distancën dhe kontrollet e tjera u kopjua nga vendi i mëparshëm. 
tabela (1) tregon vendet e përdorura në grupin e të dhënave. 
kodet për çdo vend janë ato që FmN-ja përdor te të gjithë botimet 
e veta, njohur si statistikat financiare ndërkombëtare, iFs. kodet 
për Bashkimin sovjetik, jugosllavinë dhe Çekosllovakië janë krijuar 
për këtë studim, dhe nuk pasqyrojnë kodet e iFs.
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Tabela 1: Kodet e IFS për Vendet në Grupin e të Dhënave
kodi iFs  vendet kodi iFs  vendet

112  mbretëria e Bashkuar
122  austri
126  Belgjikë-luksemburg
128  danimarkë
132  Francë
134  gjermani
136  itali
138  Hollandë
142  Norvegji
144  suedi
146  zvicër
172  Finlandë
174  greqi
176  islandë

178  irlandë
181  maltë
182  portugali
184  spanjë
186  turqi
423  Qipro
914  shqipëri
918  Bullgari
944  Hungari
964  poloni
968  rumani
974  Bashkimi sovjetik (aglomerim)
975  jugosllavi (aglomerim)
976  Çekosllovaki (agglomerim)

së fundmi, për të patur një seri të vazhdueshme kohore mbi të 
ardhurat e vendeve, duhet të ketë informacion rreth pBB-së për 
frymë për vendet e reja. duke përdorur tabelat Botërore penn (pasi 
glick dhe taylor e përdorin këtë burim për të krijuar seritë origjinale 
të të dhënave), u mblodh informacioni për pBB-në dhe popullsinë 
për të gjitha vendet e reja. më pas është e lehtë të gjenerohet 
seria e pBB-së për frymë për vendet e shpërbëra. gjithsesi, ky nuk 
është aspak një proces i përsosur. për shembull, në një vend të 
madh si ish-Bashkimin sovjetik, pBB-ja për frymë e vendeve balltike 
ishte vazhdimisht më e lartë se shumica e republikave të tjera dhe 
diferenca u thellua më vonë. për shkak të popullsisë së vogël, 
informacion mbi të ardhurat e larta ”mbytej” nga republikat e tjera. 
megjithatë, alternativa është mospasja e serive të vazhdueshme 
kohore të pBB-së për frymë, e cila do të dëmtonte mundësinë për të 
kryer analiza e regresione. pa aglomerimin e të dhënave për këto 
vende, rezultatet do ta humbisnin rëndësinë dhe do të bëheshin 
më të vështirë për interpretim. Ndonëse një zgjidhje e papërsosur, 
ajo  është e pranueshme duke pasur parasysh situatën me të cilën 
ballafaqohemi.
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3. krijimi i Një iNstrumeNti

3.1 modeli i gravitetit  

modeli i gravitetit është përdorur me kohë në studime empirike 
që fokusohen në politikat e tregtisë. supozimi që qëndron në 
themel të modelit është se distanca mes dy vendeve është një nga 
ndryshoret më të rëndësishëm që ndikojnë në tregtinë dypalëshe. 
ky supozim është vërtetuar nga të gjitha studimet që kanë përdorur 
modelin, ku distanca shihet të ketë një efekt të fortë dhe negativ 
(rritja e distancës sjell rënie të tregtisë dypalëshe). distanca është 
një ndryshore konstante në të gjitha variacionet e modeleve të 
gravitetit të përdorura në literaturë. ky studim e përdor distancën 
në mënyrë relativisht të re, duke e ndërlidhur (interactive variable) 
me statusin politik të vendeve, për të parë nëse ndryshimi i kushteve 
politike mund të çojë në ndryshimin e flukseve të tregtisë. 

kërkuesit janë përpjekur të përdorin ndryshore të tjera në 
forma të ndryshme të modeleve të gravitetit. Frankel dhe romer 
(1999) paraqesin një model të gravitetit bazuar tërësisht në 
faktorët ”gjeografikë”. Në modelin e tyre të gravitetit, ata përdorin 
ndryshore binare për të kontrolluar karakteristikat e ndryshme të 
tilla si dalja në det, vend ishullor, kufi i përbashkët, si dhe ndryshore 
për madhësinë e vendit dhe popullsinë. së fundmi, modelet e 
gravitetit kanë përdorur edhe të dhënat e pBB-ve. intuitivisht, është 
e arsyeshme për të kuptuar se pBB-ja supozohet të ketë një efekt 
mbi tregtinë, siç e kemi përmendur më parë.10

anderson dhe van Wincoop (2003) kritikojnë studimet e 
mëparshme që janë mbështetur në modelet e gravitetit pasi 
u mungon një bazë teorike. ata zhvillojnë një model teorik për 
nxjerrjen e një modeli graviteti i cili është përdorur gjerësisht në 
literaturë. ky model është 

  (3)

10 megjithatë, Frankel dhe romer (1999) hedhin hipotetizën dhe gjejnë prova se një 
pBB e madhe mund të ketë efekt negativ në tregti për shkak se krijon një aktivitet më 
të madh ekonomik brenda vetë vendit. vendet më të vogla në madhësi apo popullsi, 
po me pBB për frymë të lartë, mendohet të jenë më aktive në tregtinë ndërkombëtare.
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ku sipas anderson dhe van Wincoop tradeijt është vëllimi i tregtisë 
dypalëshe midis shteteve i dhe j në periudhën kohore t; yit dhe yjt 
janë niveli i të ardhurave për shtetet i dhe j në periudhën kohore 
t, ndërsa ywt janë të ardhurat e botës në kohën t; ijt është një 
term rezistence dypalëshe, ndërsa Pit dhe Pjt janë terma specifike 
rezitence për shtetet. Hapi tjetër është kthimi i kësaj marrëdhënie 
në një model ekonometrik. për këtë arsye marrim në konsideratë 
formën e saj log-lineare:

 (4) 

sipas Feyrer (2009), supozojmë se termi bilateral i rezistencës, 

ijt, në ekuacionin (4) do të përfaqësojë një funksion të distancës 
midis një çifti vendesh ku marrëdhënia e saktë ndryshon me kalimin 
e kohës. supozimi kyç në studimin e anderson dhe van Wincoop 
(2003), si dhe Feyrer (2009), është që të gjitha çiftet e vendeve 
ndajnë të njëjtin funksion dypalësh rezistence për çdo periudhë 
kohore. Në disa prej instrumenteve që krijohen gjatë këtij studimi, 
ky supozim sfidohet, dhe distanca lejohet të bashkëveprojë me 
statusin politik të vendeve:

 (5)

Ndryshimi në këtë funksion me kalimin e kohës supozohet 
se nxitet nga ndryshimet në teknologjinë11 e transportit dhe 
kushteve të tjera që janë të përbashkëta për të gjitha vendet. 
sipas literaturës ekzistuese të modelit të gravitetit, termi dypalësh 
i rezistencës është supozuar të jetë log-linear për distancën. 
vektori Xij është një grup ndryshoresh kontrolli dypalëshe për 
karakteristika të pandryshueshme në kohë. Në specifikimet e 
regresioneve përfshihen ndryshore binare për gjuhë të përbashkët, 
kufi të përbashkët dhe nëse vendi është ishullor apo pa dalje në 
det, si vektor i këtyre karakteristikave. specifikimet për vendet ish-
komuniste, dhe nëse kanë qenë komuniste gjatë periudhës kohore 

11 kjo ishte e rëndësishme në studimet që u përpoqën të vëzhgojnë se si rritja e 
transportit ajror do të ndikonte në tregtinë që mbështetet më së shumti në rrugë detare 
ose tokësore. duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me vende që mbështeten kryesisht 
në transportin tokësor për tregti, gjithashtu ndërsa risitë teknologjike e kanë prekur 
pak industrinë e transportit, mund të supozohet se ndryshimet e teknologjisë nuk janë 
shkaku kryesor i ndryshimeve në β.
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nën shqyrtim, ndryshojnë sipas regresioneve. studimi paraqet edhe 
dy regresione ku përdoren efekte fikse për çift vendesh, në mënyrë 
që të modelohen më mirë karakteristikat e mundshme kohore të 
pandryshueshme midis vendeve. specifikimet për komunizmin 
ndryshojnë në dy regresionet.

Nga këndvështrimi i këtij punimi, problemi me modelin e gravitetit 
është përfshirja e pBB-së si ndryshore. kemi përshkruar më lart se 
si tregtia dhe pBB-ja mund të kenë një marrëdhënie endogjene, 
e cila është arsyeja pse një studim i marrëdhënies së tyre është i 
vështirë. duke ndjekur modelet e përdorura nga Frankel dhe romer 
(1999) dhe Feyrer (2009), termat p dhe y nga modeli i gravitetit 
do të kontrollohen me ndryshore binare për vendet në shumicën e 
specifikimeve. megjithëse ky është një thjeshtësim, sepse supozon 
se ndryshoret mbeten të pandryshueshme në kohë, është zgjidhja 
më e mirë brenda kontekstit tonë në përpjekje për të krijuar një 
instrument ekzogjen. përveç kësaj, të gjitha regresionet do të 
vlerësohen me ”efekte fikse të dyanshme” sepse përfshijnë edhe 
efektet kohore të cilat kontrollojnë për ritme rritjeje të përbashkëta 
për të gjitha vendet në grupin e të dhënave. Ndryshimet idiosinkratike 
në normat e rritjeve do të kalojnë në termin e gabimit.12 siç u 
përmend më parë, dy instrumente përdorin ndryshore binare për 
çifte vendesh si efekte fikse, duke zëvendësuar ndryshoret binare 
për vendet individuale. kjo është kryer për të kontrolluar më mirë 
të gjithë faktorët e pandryshueshëm në kohë që ndihmojnë ose 
krijojnë pengesa tregtare. ekuacionet vlerësues janë:

 (6)

 (8)

ekuacioni (6) përfshin efektet specifike për çdo vend, të 
kontrolluara me ndryshore binare, ndryshore binare dypalëshe 

12 testet Hausman janë kryer në regresionin e instrumenteve të gravitetit dhe rezultatet 
u pajtuan me supozimin se duhet të përdoren efektet fikse. kjo është në përputhje 
me teorinë ekonometrike që sugjeron vlerësuesit me efektet fikse si matës më të 
përshtatshëm në trajtimin e të dhënave me vende të ndryshme ku homogjeniteti i të 
gjithë individëve nuk është një supozim i lehtë për tu bërë.

   (7)
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kontrolli (këtu përfshihen faktorë si gjuha e përbashkët apo kufij të 
përbashkët), dhe ndryshore binare për shtetet dhe vitet e periudhës 
komuniste; ekuacioni (7) përfshin ndryshoret binare për shtetet dhe 
ndryshoret interaktive për të kontrolluar më mirë efektin e distancës 
për vendet komuniste gjatë periudhës komuniste; ekuacioni (8) 
përfshin efektet dypalëshe duke përdorur ndryshoret binare për 
cdo çift vendesh dhe ndryshoret interaktive.13 Nga bashkëveprimi i 
kohës me distancës gjenerohet një variacion për një ndryshore që 
do të ishte rrëzuar në llogaritjet statistikore në panel pasi distanca 
është konstante. kjo na lejon të masim ndryshimin e ndikimit të 
distancës në kohë. ky argument mund të shtjellohet më tej me 
një ndryshore (në vazhdim ndryshore interaktive), ku ndërveprojnë 
koha dhe distanca me një ndryshore binare për komunizmin, kur 
një nga vendet e përfshira në tregtinë dypalëshe është vend ish-
komunist. kësisoj, mund të analizohet më mirë heterogjeniteti i 
mundshëm i të dhënave, të cilat do të çojnë në përfundimin se 
vendet ish-komuniste përballen me një ndikim të ndryshëm të 
distancës në tregti. rezultatet e plota për ekuacionet e vlerësuara 
janë paraqitur në shtojcë. duhet mbajtur parasysh se Frankel dhe 
romer theksojnë se qëllimi i këtij procesi është përshkrimi i lidhjes 
mes tregtisë dhe distancës shprehur nëpërmjet instrumenteve 
në periudha te ndryshme dhe jo të provohet domosdoshmërish 
kauzaliteti mes tyre. variacioni i gjeneruar nga këto instrumente 
mund të përdoret për të gjeneruar instrumentet ekzogjene për 
tregtinë e parashikuar. 

3.2 iNstrumeNtet ekzogjeNe

për të lejuar më shumë opsione, janë krijuar gjashtë instrumente, 
dy të bazuar në secilin ekuacion të paraqitur në seksionin 3.1. 
ekuacioni (6) është vlerësuar një herë me ndryshore binare 
që kontrollojnë për vendet komuniste vetëm gjatë periudhës 
komuniste, dhe me një variant tjetër që përdor ndryshore binare 
për vendet ish-komuniste edhe në vitet post-komuniste. e njëjta 
qasje përdoret edhe me dy regresionet e tjera. për ekuacionin 
(7), instrumenti është krijuar me ndryshoren interaktive për 
periudhën komuniste dhe me një ndryshore binare me pas, dhe 
13 rezultatet nga regresionet me kontrolle për çifte vendesh dhe ndryshore binare për 
komunizmin nuk ishin të kënaqshme
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një me ndryshoren interaktive të aplikuar për të gjithë periudhën 
kohore. për ekuacionin (8), thjesht përdoren ndryshoret binare 
për çift vendesh e jo për vendet. pasi kryhen të gjitha regresionet 
duke ndjekur metodologjinë e përcaktuar nga Frankel dhe romer 
(1999), parashikimet e de-logaritmuara të secilit regresionit do 
të përmblidhen sipas secilit vend nga viti në vit, për të krijuar 
instrumentet e tregtisë së parashikuar. vlerat reale të tregtisë 
shumohen, në mënyrë që të krijohet një ndryshore e tregisë totale 
për të gjitha vendet sipas të gjitha viteve. pra, më formalisht, do të 
shumohen parashikimet sipas ekuacionit (2)

ndërsa tregtia totale (me vendet e tjera evropiane) do të 
përmblidhet

 (9)

pasi krijohen, duhet parë se sa janë këto instrumente të 
ndërlidhur me tregtinë aktuale. grafikët (2) - (7) tregojnë grafikisht 
korrelacion mes tregtisë aktuale dhe tregtinë e parashikuar sipas 
instrumenteve. vlerat specifike të korrelacionit janë paraqitur në 
tabelën (2).me përjashtim të instrumentit 5, i cili është bazuar në 
ekuacionin (8) por nuk përdor ndryshoren interaktive për të tërë 
periudhën kohore, të gjitha instrumentet e tjera janë mjaft mirë të 
korreluara. sikur se pritej, instrumentet e bazuara në ndryshoret 
binare per vendet performojnë më mirë në këtë fazë pasi lejojnë 
shpjegim më të madh të variacionit në tregtinë dypalëshe. Funksioni 
i korrelacionit për ato është rreth 0.5, 0.3 për instrumentin 6 dhe 
një vlerë shqetësuese 0.1 për instrumentin 5.

shenjat e koeficientëve janë në kuadër të pritjeve, me koeficient 
negativ për distancën në të gjitha regresionet pavarësisht nga 
lloji i ndërveprimit. Ndryshoret binare për vendet komuniste janë 
gjithashtu negative, para ose pas rënies së komunizmit. kjo 
sugjeron se në harkun kohor të shkurtër të analizuar, siç pritej, 
ato mbeten prapa homologëve të tyre perëndimorë në tregti dhe 
aktivitet ekonomik. ekzistenca e kufirit të përbashkët ka efekt pozitiv 
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mbi tregtinë në të gjitha regresionet në të cilën është përfshirë si 
ndryshore. vendet ish-komuniste që kanë kufij me perëndimin 
gëzojnë shumicën e përfitimeve nga regjimi i ri politik. regresionet 
sugjeron se këto vende duhet t’u afrohen niveleve të të ardhurave 
perëndimore më shpejtë se sa homologët e tyre të vendosur më në 
lindje.

rezultatet më interesante nga kjo fazë (për të cilat Frankel dhe 
romer janë të kujdesshëm të mos krijojnë hipoteza kauzaliteti) janë 
koeficientët për instrumentet 4 dhe 6, të cilat janë kopje e saktë e 
ekuacioneve (7) dhe (8). për këto instrumente përdoret ndryshorja 
interaktive për të gjithë periudhën kohore dhe një rezultat shumë 
interesant shfaqet. Në specifikimet e tjera, ndërveprimet mes të 
kohës dhe distancës shfaqin koeficientë negativë por kryesisht 
konstantë. Në këtë rast koeficientët janë negativë, por vlera 
absolute e tyre rritet deri sa stabilizohet në mes të viteve 1990. 
do t’i kthehemi këtij rezultati në mënyrë më të detajuar pasi të 
kemi kryer analizën iv (instrumental variables), sepse atëherë mund 
të themi se cilat instrumente performojnë vërtetë mirë. megjithatë, 
ndikimi gjithnjë e më negativ i distancës për vendet komuniste është 
në përputhje me idenë se vendet përfitojnë më shumë nëse janë më 
pranë fqinjëve të pasur. me rritjen e përpjekjeve për të liberalizuar 
sistemin komunist, vendet që ishin në afërsi të vendeve të pasura 
ishin duke e përdorur mundësinë më mirë. Ndërkohë, vendet në 
zona më të largëta mbetën prapa në nivel zhvillimi.

tashmë që jemi gati për të përdorur instrumentet në regresionet 
për të ardhurat, duket se faza e parë e projektit ka qenë relativisht 
e suksesshme dhe instrumentet shfaqen me korrelacion të lartë 
me vlerat reale të tregtisë, duke hasur shenja të pritshme për 
koeficientët. gjithashtu, një teori interesante është shfaqur mbi 
efektin e distancës për vendet komuniste, e cila mund të provohet 
më imtësisht në seksionin pasardhës.
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Tabelë 2: Korrelacioni i Tregtisë Totale me Instrumentet e Tregtisë 
tregtia totale me vendet evropiane

instrumenti 1 0.451
instrumenti 2 0.507
instrumenti 3 0.506
instrumenti 4 0.524
instrumenti 5 0.101
instrumenti 6 0.370

Grafik 2: Korrelacioni i Instrumentit 1 me Tregtinë Totale Grafik 3: Korrelacioni i Instrumentit  2 me Tregtinë Totale

Grafik 4: Korrelacioni i Instrumentit  3 me Tregtinë Totale Grafik 5: Korrelacioni i Instrumentit  4 me Tregtinë Totale

Grafik 6: Korrelacioni i Instrumentit  5 me Tregtinë Totale Grafik 7: Korrelacioni i Instrumentit 6 me Tregtinë Totale
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4. Ndikimi i tregtisë mBi të ardHurat

tashmë kthejmë vëmendjen te qëllimi përfundimtar i studimit. 
vlerat e tregtisë totale të parashikuar në bazë të instrumenteve 
do të përdoren për të studiuar efektin e tregtisë mbi të ardhurat 
dhe rritjen ekonomike në evropën post-komuniste. Qëllimi është 
krijimi i instrumenteve ekzogjene, të cilat shpjegojnë ndryshimin në 
tregti për shkak të distancës mes vendeve, një ndryshimi i vetëm i 
regjimeve politike, si dhe karakteristikat e tjera të pandryshueshme 
në kohë midis vendeve.

përdorimi i instrumenteve për tregtinë e parashikuar përbën një 
zhvillim metodologjik të kohëve të fundit në literaturën e tregtisë. 
dyshimet vazhdojnë të ekzistojnë mbi besueshmërinë e saj dhe 
çështja nëse instrumentet mund të jenë vërtetë ekzogjene mbetet  
e hapur për debat. siç tregohet më sipër, ky studim, si dhe të tjerë 
që pasuan, u përpoq të përmirësonte një nga të metat kryesore 
të studimit të Frankel dhe romer (1999) duke përdorur të dhëna 
panel në vend të seksionit kryq. duke përdorur këtë qasje, mund të 
përfshijmë ndryshore binare për vendet në të dy fazat, vlerësimin e 
instrumenteve dhe efektin e tregtisë mbi të ardhurat. kjo vlen për 
të zgjidhur problemin e ndryshoreve të harruara dhe për të pasur 
një instrument vetëm për shkak të ”faktorëve gjeografikë”. kjo na 
lejon të kontrollojmë karakteristika të tjera të pandryshueshme 
në kohë. më e rëndësishme, korrigjohet problemi i mundshëm i 
fortësisë (robustness) së specifikimeve të instrumenteve. rodrik 
et al (2004) kryejnë një rishikim të studimit origjinal të Frankel 
dhe romer, dhe arrijnë në përfundimin se gjeografia ka mënyra 
të tjera për të influencuar tregtinë përvecse nëpërmjet distancës. 
afërsia me ekuatorin, të qënit i izoluar dhe ndryshore të tjera të 
ngjashme kishin një ndikim të fortë negativ dhe të rëndësishëm 
në ecurinë ekonomike. prandaj, ata hedhin dyshime nëse është e 
vërtetë e mundur të ketë një instrument ekzogjen bazuar thjesht në 
karakteristikat gjeografike.

si Feyrer (2009) edhe Frankel dhe romer (1999) pranojnë se ka 
një tjetër problem të mundshëm me instrumentin e tyre. instrumentet 
për tregtinë mund të ndikohen nga ndërveprimi i përgjithshëm 
ekonomik mes dy vendeve, të tilla si investime të huaja direkte 
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ose përhapje të tjera të aktivitetit ekonomik. kjo ndoshta është 
një çështje e rëndësishme me të dhënat e përzgjedhura për këtë 
studim, pasi kemi të bëjme me vendet që shtrihen në afërsi të 
njëri tjetrit ku llojet e ndryshme të bashkëveprimit janë një dukuri 
e zakonshme. si rrjedhojë, problemi i këtyre studimeve është se 
instrumentet mund të jenë një ndryshore përafruese për të gjitha 
llojet e bashkëveprimit. pra, mund të jemi duke u përballur me 
argumentin klasik të adam smithit, ku vendet mësojnë avantazhin 
e tyre konkurrues përmes tregtisë dhe konkurrencës dhe për këtë 
arsye bëhen më eficente dhe të pasura. siç shihet në seksionin 
kushtuar literaturës ekzistuese, studimet nga Ben-david në veçanti 
u përpoqën të përqëndrohen në këtë qasje. studimet e tij përdorin 
tregtinë si tregues të hapjes ekonomike dhe përpiqen të identifikojnë 
efektin që kishte rritja e tregtisë në konvergjencën ekonomike. 
Frankel, rose et al (1996) sugjerojnë se vendet e azisë lindore 
kanë përfituar nga efekte të shpërhapjes (spillover) pasi kanë qenë 
të vendosur pranë njëri-tjetrit dhe se vende me kushte të ngjashme 
fillestare ndoshta nuk do të arrinin rezultate të njëjta edhe po të 
ndiqnin politika të orientuara ndaj tregtisë.

për sa i përket këtij studimi, çështja nëse instrumentet e tregtisë 
janë një ndryshore e mirë për t’u përdorur apo diçka që i ngjan një 
ndryshoreje përafruese është një shqetësim i vogël. duke u përpjekur 
të identifikojmë se çfarë roli luan tregtia intra-evropiane (pra vetëm 
me shtete të tjera të evropës) në rritjen ekonomike, mundësia e 
të pasurit një ndryshore problematike mund të çojë në rezultate 
dhe përfundime të pasakta. sidoqoftë, nga një këndvështrim më i 
gjerë, ky efekt mbase nuk është aq problematik sa u mendua se do 
të ishte fillimisht. përderisa instrumentet e tregtisë mund të kapin 
efektet nga hapja e përgjithshme ekonomike dhe ndërveprimet, 
kjo nuk duhet të ndikojë thellësisht përfundimet e studimit. Nëse 
studimi dëshmon se hapja ekonomike ka pasur një ndikim pozitiv 
në evropë pas rënies së komunizmit, edhe pse kanali mund të jetë 
më shumë se sa thjesht tregtia fizike midis vendeve të përfshira, 
gjithsesi do të ketë arritur në një përfundim të rëndësishëm dhe 
kuptimplotë.

me njohurinë e  deritanishme, nuk ka studime të rëndësishme 
të cituara gjerësisht në fushën e tregtisë që përpiqen të përdorin 
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ndryshimin e regjimeve politike si një instrument për tregtinë. 
lehtësisht mund ta kuptojmë arsyen pse kjo ndodh. studimet e tjera 
që kanë provuar të përqendrohen thjesht në faktorët gjeografikë 
përfitojnë nga supozimi i arsyeshëm ”ceteris paribus”, domethënë 
çdo faktor tjetër konsiderohet të jetë pak a shumë konstant. për 
shembull, mbyllja e kanalit të suezit gjatë luftës gjashtë ditore e 
studiuar nga Feyrer (2009) preku vetëm rrugët dhe distancat detare 
për shumicën e vendeve të botës, me shumë pak vende të tjera që 
vuajtën edhe pasojat e luftës. siç u tha më sipër, ky nuk është një 
supozim shumë i thjeshtë për rastin tonë. rënia e një regjimi politik, 
të mbyllur e të izoluar, krijon trazira të rënda në shoqëritë që e 
përjetojnë atë. këstu ndodhi edhe në rastin e evropës lindore si 
dhe në pjesën më të madhe të republikave të ish-Bashkimit sovjetik 
që vuajtën me vite trazirat politike dhe regjimet e sapoformuara 
autoritare. ish-jugosllavia u zhyt në luftë dhe shqipëria kaloi një 
periudhë mjaft konkfliktuale. të gjithë këta faktorë luajnë një rol të 
rëndësishëm në të ardhurat dhe rritjen ekonomike. si rrjedhojë, në 
shumicën e vendeve të evropës lindore të ardhurat ranë  në fillim të 
viteve 1990 dhe e rimorën veten vetëm më vonë me forcimin e një 
sistemi të ri politik. megjithatë studimi i kësaj periudhe historike është 
interesant, sepse është e lehtë të supozojmë se rënia e regjimeve 
komuniste është ngjarja më e përshtatshme që mund të përdorim 
si goditje ekzogjene në lidhje me ndryshimin e regjimeve politike. 
përdorimi i të dhënave panel për të kontrolluar për ndërveprimet 
ndërmjet vendeve gjatë procesit të krijimit të instrumenteve, si dhe 
për regresionet e rritjes, mund të na ndihmojë në kontrollimin e 
këtyre faktorëve. gjithashtu, acemoglu et al (2001) theksojnë se 
roli që luajnë  institucionet në të ardhura është afatgjatë, ndërsa në 
rastin tonë periudha kohore nën vlerësim është e shkurtër. Ndoshta 
nuk është e mjaftueshme që në një periudhë kohore të tillë të kemi 
një ndikim pozitiv në të ardhura si pasojë e institucioneve, sidomos 
në krahasim me një goditje ekzogjene sikurse hapja tregtare. 
megjithatë, supozimi se ndryshoret binare për vendet mund të 
kontrollojnë këta faktorë në mënyrë të përkryer është një thjeshtim 
që mund të përmirësohet në studime të ardhshme. duke mbajtur 
këtë në mendje, mund të kalojmë në rezultatet e regresioneve panel 
për rritjen.
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4.1 regresioNet ols

Fokusi i këtij studimi ka qenë krijimi i instrumenteve të tregtisë së 
parashikuar në bazë të kushteve gjeografike dhe politike. arsyeja 
pse është zgjedhur kjo qasje ka të bëj me faktin se tregtia dhe të 
ardhurat konsiderohen nga shumë njerëz si ndryshore endogjene;   
prandaj, koeficientët e regresioneve të thjeshtë për efektin e tregtisë 
në rritje pritet të japin rezultate të njëanshme.14

për të krahasuar më vonë nëse efekti i instrumenteve është 
vërtetë i rëndësishëm në fillim paraqesim regresionet e thjeshta me 
vlerësues ols. specifikimi i regresionit në nivel shteti është:

  (10)

ku yit është pBB për frymë, e cila, siç përshkruhet në seksionin 
e të dhënave, është marrë nga tabelat Botërore penn me 
përjashtim të vendeve të aglomeruara. Ndryshoret e tjera, t 
dhe i janë të njëjtat e përdorur gjatë vlerësimit të instrumenteve 
dhe përfaqësojnë efektet fikse për vitin dhe vendet specifike.15 
rezultatet për vlerësimin e ekuacionit (10) tregohen në tabelën 
(3). janë përdorur dy specifikime të ndryshme, një me dhe një pa 
ndryshoret binare për vitet. përfshirja e ndryshoreve binare për vitet 
për të kontrolluar efektet kohore e ul koeficientin mbi tregtinë, por 
jo me një sasi të konsiderueshme në këtë rast. koeficienti me vlerë 
0.297 është statistikisht i rëndësishëm dhe krahasohet në mënyrë 
të favorshme me studime të tjera, ku koeficienti mbi tregtinë në 
regresione të ngjashme është afërsisht 0.4. Nëse kemi parasysh 
se kemi përdorur të dhëna vetëm mbi tregtinë ndërmjet vendeve 
evropiane, ky koeficient është me të vërtetë i rëndësishëm. kjo 
tregon se sa rol të madh luan tregtia brenda evropës për shumë 
prej shteteve evropiane, ku shtetet më të vogla teorikisht përfitojnë 

14 supozimi është se do të kemi koeficientë të mbivlerësuar për shkak të kauzalitetit 
të kundërt. megjithatë, Frankel dhe romer theksojnë se në fakt kishte nënvlerësim. 
kishte dy shpjegime të mundshme sipas tyre. gabimi i parë ishte gabimi në matje, i 
cili çon në vlerësime në rënie. shpjegimi i dytë ishte mundësia se, siç përshkruhet në 
këtë studim, tregtia mund të jetë thjesht një ndryshore përafruese për ndërveprim më 
të gjerë ekonomik
15 Në mënyrë që të shmangim përdorimin e ndryshoreve binare për shtetet, regresionet 
mund të ndërtohen me efekte fikse në panel.
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më shumë nga të pasurit si fqinjë shumë vende të pasura për të 
tregtuar me to dhe për të plotësuar mungesën e një tregu të madh 
të brendshëm. për fat të keq, këto rezultate janë me shumë gjasa të 
njëanshme (biased), pasi ndryshoret janë endogjene dhe drejtimi i 
kauzalitetit është ende i papërcaktuar. 

Tabela 3: Rezultatet OLS
logaritmi i pBB reale për frymë

log (tregti) 0.311
(0.015)*** 

(0.024)
0.297***

Ndryshore Binare vjetore jo  po
vitet 14 14
Ndryshore Binare për vendet po po
vendet 27 27
vëzhgimet 363 363
r2 0.56 0.58

***e rëndësishme me1%
gabimet standarde të shumuar sipas vendit

tabela (3) tregon informacion mbi të dhënat e aglomeruara që 
do të përdoren në fazën e dytë të studimit. informacioni i tregtisë 
dypalëshe është hequr nga grupi i të dhënave dhe tani kemi një 
panel prej 27 vendesh dhe 14 vjetësh, me informacion mbi tregtinë 
totale.

4.2 regresioNet e NdrYsHoreve 
iNstrumeNtale

strategjia që krijuan Frankel dhe romer, e cituar gjerësisht, ishte 
krijimi i një instrumenti vërtetë ekzogjen. sala-i-martin (1997) 
provoi se ka një pafundësi ndryshoresh që mund të përfshihen në 
regresionet e rritjes dhe të kenë ndikim të rëndësishëm statistikor. 
prandaj, ai arriti në përfundimin se shumë studime mbi rritjen 
ekonomike do të përballeshin gjithmonë me çështjen e fortësisë 
(robustness) së rezultateve, pasi studiuesit empirikë mund të gjejnë 
përherë ndryshoreve të harruara që ndryshojnë rezultatet për çdo 
studim të rritjes ekonomike. kjo e bën shumë të vështirë arritjen 
e konkluzioneve përfundimtare mbi ndikimin e një ndryshoreje 
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në të ardhurat e një vendi. për sa i përket rekomandimeve të 
mundshme,  ekzistojnë dyshime të vazhdueshme mbi politikat e 
qeverive për të ndihmuar procesin e rritjes.

siç është përmendur më parë, intuita origjinale e Frankel dhe 
romer ishte që të krijonin instrumente ekzogjene dhe, si rrjedhojë, 
regresionet e rritjes nuk do kishin nevojë për ndryshore të tjera. kjo 
nuk do të thotë se faktorë të tjerë përveç tregtisë nuk ndikojnë mbi 
rritjen e të ardhurave por se cilësia ekzogjene e instrumentit do të 
bëjë të mundur që efekti i tyre të shfaqej vetëm në pjesën e gabimit 
të regresionit. literatura e mëvonshme tregoi se instrumentet nuk 
ishin plotësisht ekzogjene, por intuita e tyre meriton të lavdërohet. 
ky studim përdor të njëjtën intuitë që ka përdorur Feyrer (2009). 
prandaj, regresionet e rritjes nuk do të përdorin ndryshore të tjera 
përveç instrumenteve të tregtisë së bashku me ndryshoret binare 
për vitet dhe shtetet, me besimin se ndikimi i ndryshoreve të tjera 
do të përfshihen në termin e gabimit edhe në rastin tonë.

për të zgjidhur problemin e endogjenitetit midis tregtisë dhe të 
ardhurave do të kthehemi te instrumentet e krijuara në seksionin 
3. strategjia e ndjekur është e ngjashme me atë të përdorur për 
regresionet ols, ku ekuacioni (10) vlerësohet përsëri. këtë herë, 
tregtia totale (pra shuma e tregtisë dypalëshe) e parashikuar për 
çdo vend është përdorur si instrument në vend të vëllimit tregtar 
real. rezultatet e këtyre regresioneve janë paraqitur në tabelat 
(4) dhe (5). tabela (4) tregon rezultatet e arritura duke përdorur 
variacione të instrumenteve që rrjedhin nga ekuacionet (6) dhe 
(7), ato që përdorin ndryshoret binare për vendet në specifikimet e 
tyre. tabela (6) përdor variacione të instrumenteve që rrjedhin nga 
ekuacioni (8), me ndryshore binare për çifte vendesh.

Fillimisht kthejmë vëmendjen nga tabela (4). kolonat (1)-(4) 
përdorin dy instrumentet që rrjedhin nga ekuacioni (6), me ndryshore 
binare të përdorura në rastin e parë për vendet ish-komuniste para 
rënies së komunizmit, dhe në rastin e dytë me ndryshoret binare 
për të dyja periudhat, para dhe pas kolapsit.16 meqë efektet kohore 
nuk ishin shumë të rëndësishme gjatë regresioneve ols, tabelat 
paraqesin rezultate me dhe pa ndryshoret binare për vitet në 

16 Në tabelën (2) të korrelacioneve, këto janë instrumentet 1 dhe 2
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mënyrë që të vlerësojmë nëse përdorimi i instrumenteve ndryshon 
në mënyrë drastike rezultatet e paraqitura në tabelën (3).

vëzhgimi i parë është se qartësisht përfshirja e ndryshoreve binare 
për vitet jep rezultate që janë në mënyrë drastike të ndryshme në 
rastin e regresioneve me instrumentet në krahasim me rastin ols. 
duke mos përdorur ndryshoret binare për vitet, të gjitha variacionet 
e instrumenteve duket se performojnë mirë në fazën e parë (të 
paraqitura në pjesën e poshtme të tabelës). rezultatet sugjerojnë 
një ndikim statistikisht të rëndësishëm dhe pozitiv që ka tregtia mbi 
të ardhurat. megjithatë, përfshirja e binareve për vitet ndryshon 
vlerësimet. shohim se ka efekte të forta kohore që duhet të merren 
në konsideratë me të dhënat e zgjedhura. kolona (2) dhe (4) 
tregojnë se instrumentet 1 dhe 2, që rrjedhin nga ekuacioni (6) nuk 
janë instrumente veçanërisht të mira, e as nuk shpjegojnë shumë 
mirë variacionet në të ardhura, kur binaret vjetore janë të përfshira 
në regresione. përdorimi i këtyre ndryshoreve binare për të kapur 
efektin e tregtisë në një vend komunist, para ose pas rënies së 
sistemit, nuk është një strategji mjaftueshmërisht e mirë.

kolonat (5) deri (8) përdorin variacionet e instrumenteve që 
rrjedhin nga ekuacioni (7). përsëri, kolonat (5) dhe (7) nuk përfshijnë 
binare vjetore kurse ato (6) dhe (8) i përfshijnë. dy kolonat e para 
të çojnë në një përfundim të ngjashëm me atë të mësipërmit. pra, 
përfshirja e binareve vjetore është e rëndësishme dhe zvogëlon në 
mënyrë drastike efektivitetin e instrumentit. kolona (6) sugjeron se 
instrumenti është jashtëzakonisht i dobët, dhe rezultatet e nxjerra prej 
saj meritojnë pak vëmendje. megjithatë, rezultatet përmirësohen me 
kolonën e fundit, (8). përfshirja e binareve vjetore nuk e dobëson 
instrumentin. vlera 45.9 e F-stat është edhe mbi vlerën 10 që 
konsiderohet si kufiri i rëndësisë statistikore. koeficienti i instrumentit 
është statistikisht i rëndësishëm; po ashtu është efekti i tregtisë mbi 
të ardhurat në fazën e dytë. vlera e koeficientit mbi logaritmin e 
tregtisë, 0.265, krahasohet favorshëm me studimet nga Feyrer dhe 
Frankel, të cilët koeficientin e vlerësojnë të jetë pranë 0.4. duke pasur 
parasysh se ky koeficient është thjesht për tregtinë brenda evropës, 
vlera e koeficientit pritet të jetë më e ulët, por jo shumë.
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Nga tabela (4), mund të arrijmë qartësisht në përfundimin se 
instrumentet me ndryshore interaktive janë shumë më të fortë dhe 
se rezultatet e tyre në fazën e dytë të regresionit janë në kuadër 
të vlerave të vlerësuara nga literatura ekzistuese. megjithatë, 
instrumentet e tjera duket të jenë të dobët dhe me pak vlerë për 
qëllimin e studimit. gjithashtu koeficienti i logaritmit të instrumentit 
në fazën e parë, edhe për instrumentin e fortë në kolonën (8), 
ka një vlerë që është relativisht e ulët në krahasim me ato të 
literaturës. vlera e koeficientit, 0.272, nuk është e krahasuheshme 
me instrumentet më të mira të parashtruara nga studimet e cituara 
më sipër. vlera e koeficientit të Feyrer është afër ose mbi 1 për 
instrumentet më të rëndësishme.
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Në mënyrë që të marrim rezultate relativisht të mira nga 
instrumentet tona duhet të kthejmë vëmendjen te specifikimet 
që rrjedhin prej ekuacionit (8). këto instrumente, në vend të 
ndryshoreve binare për të dy vendet e përfshira në tregtinë 
dypalëshe dhe ndryshoreve të tjera të kontrollit,  përdorin ndryshore 
binare për çifte vendesh si dhe ndryshoret interaktive me distancën. 
Qëllimi është të modelojmë të gjithë ndërveprimet e mundshme 
të pandryshueshme në kohë mes vendeve, nëpërmjet përdorimit 
të ndryshoreve binare për çift vendesh. ky është një përmirësim 
i rëndësishëm në metodologjinë e përcaktuar nga Feyrer, pasi të 
dhënat tona janë në panel dhe jo  në seksion kryq. 

rezultatet e regresioneve instrumentale që përdorin këto specifikime 
janë paraqitur në tabelën (5). prezantimi i rezultateve ndjek të njëjtin 
model si në tabelën (4). kolonat (1) dhe (2) shfaqin rezultatet që 
rrjedhin nga specifikimet e para, ku është përdorur një ndryshore 
interaktive vetëm për periudhën para rënies së komunizmit dhe një 
binare më pas. kolona (1) tregon rezultatet nga një regresion pa 
binare vjetore dhe kolona (2) i përfshin ato. i njëjti model është 
zgjedhur për dy kolonat e fundit, por tani instrumenti i përdorur 
mbështetet në ndryshoret interaktive gjatë gjithë periudhës kohore.

Në një shikim të parë, mund të identifikohet menjëherë se binaret 
vjetore janë statistikisht të rëndësishme. kjo është në përputhje 
me gjetjet nga tabela e mëparshëm. prandaj, mund të arrihen në 
përfundimin, disi të sigurtë, se ka efekte të rëndësishme kohore  të 
cilat duhet të kontrollohen. megjithatë, krahasuar me tabelën e 
mëparshme, instrumentet performojnë mirë edhe me përfshirjen e 
binareve vjetore. F-stat në të dyja kolonat (2) dhe (4), megjithëse 
e reduktuar në mënyrë të konsiderueshme për shkak të përfshirjes 
së binareve vjetore, vazhdon të jetë mbi 10, me koeficientë që 
janë statistikisht të rëndësishëm edhe në  interval besimi 1%. të 
gjitha rezultatet tani krahasohen në mënyrë shumë të favorshme 
edhe me të tjera nga literatura. koeficienti në logaritmin e tregtisë 
instrumentale është mbi 1 dhe akoma më i lartë pas përfshirjes së 
binareve vjetore. F-stats janë relativisht të larta. më e rëndësishmja, 
koeficienti në logaritmin e tregtisë në fazën e dytë rritet lehtë nga 
rezultatet e tabelës (4). tashmë është rreth 0.3, çka vazhdon të 
jetë një numër shumë i rëndësishëm statistikisht.
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Nga vlerat e koeficientëve kuptojmë se lloji i instrumentit ka 
rëndësi. efektet fikse për çifte vendesh duket se performojnë më 
mirë se ato për shtete të caktuara dhe kontrollet dypalëshe. ky 
rezultat është paksa i ndryshëm nga gjetjet e Feyrer, por vlen të 
përmendet se dallimet ishin shumë të vogla në rastin e tij. Në 
rastin tonë dallimet janë shumë më të mëdha. kjo sugjeron se këto 
efekte fikse e kanë kapur ndryshimin e regjimeve politike shumë më 
mirë. si rrjedhojë, i gjithë ndërveprimi i pandryshueshëm në kohë 
ndërmjet dy vendeve është i përfshirë në ndryshoret binare për 
çift vendesh. shumë i rëndësishëm është edhe fakti që ndryshorja 
kyç e përfshirë në regresionet e instrumenteve është ndryshorja 
interaktive për periudhën kohore, distancën dhe regjimin politik. 
efekti që ka luajtur distanca për vendet më të pasura të evropës 
perëndimore ishte dukshëm më i ndryshëm nga efekti që kishte për 
vendet e evropës lindore. këto të fundit pësonin një efekt negativ 
në rritje nga distanca, ndërsa vendet e evropës perëndimore 
gjithashtu kishin një marrëdhënie negative me distancën, por  
kryesisht konstant gjatë gjithë grupit të të dhënave. së fundi, efekti 
i të qenit një vend ish-komunist vazhdon të ndihet edhe pas rënies 
së komunizmit. kjo është diçka që duhet të përfshihet në modelimin 
e instrumenteve. dy argumentet e fundit duket të jenë vendimtare 
në hartimin e një instrumenti të fortë, të cilat çuan në rezultate 
kuptimplota si në fazën e parë dhe të dytë të regresioneve me 
ndryshore instrumentale. 

Tabela 5: Rezultatet e të dhënave panel duke përdorur instrumente me çift 
vendesh

1 2 3 4
rezultatet instrumentale (IV)

logaritmi i pBB reale për frymë
log (tregti) 0.328 0.297 0.322 0.329

(0.018)*** (0.024)*** (0.017)*** (0.040)***
r2 0.559 0.568 0.56 0.578

Faza e parë
log (tregti)

log (instrumenti) 1.062 2.02 1.03 1.59
(0.037)*** (0.156)*** (0.032)*** (0.113)***

F-stat e instrumentit 829.4 166.4 961.5 198.2
r2 0.712 0.756 0.748 0.769
Binare vendore jo po jo po
Binare vjetore po po po po

karakteristikat e instrumentit
Ndryshore interaktive para 1991 tërë periudha para 1991 tërë periudha
***e rëndësishme te 1%, **e rëndësishme te 5%
gabimet standarde të shumuar sipas vendit
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4.3 diFereNCat e para

meqë kemi të bëjmë me të dhëna që kanë një komponent të 
rëndësishëm kohor rekomandohet që modeli të vlerësohet për 
diferencat e para, siç ndodh shpesh në literaturën e tregtisë. gabimet 
standarde të raportuara do të jenë të fuqishme ndaj korrelacionit 
serial të mundshëm. rezultatet nga këto regresione paraqiten në 
tabelën (6). Në këtë rast, binaret vjetore janë përfshirë së bashku 
me një grup ndryshoresh binare për vendet te kolonat (1)-(6), pasi 
rezultatet e mëparshme treguan se ato ishin vërtetë të rëndësishme 
dhe mungesa e përfshirjes çoi në koeficientë të njëanshëm. prandaj, 
kolonat përputhen me numrin e instrumenteve, siç përshkruhet në 
seksionin 3.2.

për fat të keq, disa nga gjetjet më problematike nga seksioni 
4.2 janë përsëritur. instrumentet 1 deri 4 shihen të jenë veçanërisht 
të dobët në fazën e parë dhe japin rezultate statistikisht të 
parëndësishme në të dytën. megjithatë, instrumentet 5 dhe 6 
vazhdojnë të performojnë mirë,  ku instrumenti 6 është më i miri. 
është një instrument shumë i fortë në fazën e parë, me një koeficient 
statistikisht të rëndësishëm në të dytën. koeficientët për të cilat 
interesohemi në të dyja fazat për instrumentin 6 janë të krahasueshëm 
edhe me ato të gjetura nga regresionet e mëparshme si edhe nga 
literatura ekzistuese. këto rezultate vazhdojnë të forcojnë besimin 
se në modelimin e tregtisë midis vendeve evropiane në periudhën 
para dhe pas rënies së komunizmit  është i rëndësishëm përdorimi 
i efekteve fikse çift dhe ndryshoreve interaktive për tërë periudhën 
kohore për vendet e evropës lindore. 

për sa i përket analizës së rezultateve nga të gjitha llojet e 
regresioneve, mund të thuhet se për instrumente të forta koeficientët 
e gjetur janë të krahasueshëm me ato të pranishme në literaturë. 
koeficienti i tregtisë ndaj të ardhurave, të matur si logaritmi i 
pBB-së reale për frymë, është rreth 0.2-0.3. për instrumentet 
që parashikojnë tregtinë totale ky koeficient është rreth 0.4. për 
tregtinë evropiane ky numër është me të vërtetë mbresëlënës, siç 
u përmend më herët. rezultatet tregojnë se tregtia ka një ndikim 
të dukshëm pozitiv në rritjen e një vendi. për vendet evropiane kjo 
është ndoshta edhe më e rëndësishme pasi janë të vendosura në 
afërsi të vendeve të tjera të pasura. ky mund të jetë burimi për 
koeficientin e fortë. 
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gjithashtu mund të kuptojmë disa nga modelet e rritjes për 
vendet e evropës lindore. Nëse modeli është me të vërtetë i saktë 
në modelimin e flukseve tregtare dhe ndikimin e tyre të mëvonshme 
mbi të ardhurat, atëherë mund të thuhet se vendet ish-komuniste të 
vendosura në afërsi të vendeve më të pasura të evropës perëndimore 
ishin në gjendje të angazhoheshin më shumë në veprimtari tregtare 
dhe të gëzojnë efektet e dobishme nga vendndodhja e tyre. Nga 
ana tjetër, vendet që ndodhen më larg nga evropa perëndimore 
e pasur nuk përfituan në të njëjtën masë. gjithashtu, ky ndikim 
negativ i distancës në tregti u bë më i theksuar pasit vendet u bënë 
gjithmonë e më të hapura. kjo, pasi gjatë periudhës komuniste 
vendet e kishin mjaft të vështirë ta përdornin pozitën gjeografike në 
dobi të tyre. vendimet tregtare, si çdo vendim tjetër ekonomik, ishin 
të centralizuara. tregtia mes vendeve komuniste ishte e planifikuar 
në mënyrë të vazhdueshme. tregtia me vendet perëndimore ishte 
e planifikuar dhe e kufizuar. me shembjen e këtyre barrierave, 
vendet filluan ta përdornin vendndodhjen gjeografike për interesin 
tyre, dhe ndikimi negativ i distancës në tregti rritej gjithnjë e më 
shumë. prandaj, nuk duhet të befasohemi që vende si polonia 
apo republika Çeke po konvergojnë më shpejt ndaj standardeve 
perëndimore të jetesës, ndërsa të tjerë si ukraina apo moldavia 
kanë ende rrugë të gjatë për të bërë.

Tabela 6: Rezultatet me diferencat e para 
1 2 3 4 5 6

rezultatet instrumentale (IV)
∆ logaritmi i pBB reale për frymë

∆ log (tregti) 1.777 0.423 0.678 0.441 0.092 0.189
(5.469) (0.252)* (0.457) (1.173) (0.045)** (0.065)***

r2 0.271 0.272 0.279 0.254 0.298 0.287

Faza e parë
∆log (tregti) 

∆log (instrumenti) 0.009 0.042 0.029 0.16 1.404 1.106
(0.028) (0.019)** (0.019) (0.254) (0.187)*** (0.147)***

F-stat e instrumentit 0.09 4.41 2.31 0.39 56.1 56.5
r2 0.52 0.527 0.524 0.521 0.598 0.597
Binare vendore po po po po po po
Binare vjetore po po po po po po

karakteristikat e instrumentit
Ndryshore interaktive jo jo para 1991 tërë periudha para 1991 tërë periudha
***e rëndësishme te 1%, **e rëndësishme te 5%
gabimet standarde të shumuar sipas vendit
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5. vëzHgime përFuNdimtare dHe 
koNkluzioNe

ky studim është përpjekur të ndjekë metodologjinë e krijuar 
nga Frankel dhe romer (1999) për krijimin e instrumenteve për 
parashikimin e tregtisë e për ta përdorur në regresionet e të 
ardhurave. goditja që u përpoq të shqyrtonte ishte kolapsi i sistemit 
komunist në evropën lindore dhe ndikimi i saj në tregtinë ndërmjet 
vendeve evropiane. studimi fokusohet në evropë për shkak se ishte 
e rëndësishme të përpiqeshim të kuptonim ndikimin e tregtisë në 
rastin e qenies pranë vendeve të pasura perëndimore. përdorimi 
i një grupi më të madh të dhënash, ndërsa goditja që analizonte 
studimi ishte kryesisht rajonale, me shumë gjasa do të dobësonte 
rezultatet dhe do t’i bënte ato statistikisht të parëndësishme.

pjesa e parë e studimit u përqendrua në modelin e gravitetit dhe 
mënyrën e përdoriimt për të krijuar instrumentet e tregtisë në të 
kaluarën. duke përdorur modelin teorik standard në dispozicion 
u krijuan tre ekuacione për t’u vlerësuar si instrumente. secili 
ekuacion më pas pëson një ndryshim në formulimin e tij dhe 
krijohen gjashtë instrumente. Format e de-logaritmuara të këtyre 
regresioneve janë të përmbledhura sipas çdo vendi dhe viti për të 
krijuar një instrument të tregtisë së parashikuar. 

vlerat reale të tregtisë dypalëshe të një vendi me çdo vend 
tjetër gjithashtu mblidhen për të krijuar ndryshoren e tregtisë 
totale reale. Funksionet e korrelacionit kryq midis tregtisë aktuale 
dhe të parashikuar shfaqën vlera të mira, por në regresionet 
instrumentale panel kjo nuk ishte përherë e vërtetë. instrumentet e 
përftuar nga përdorimi i binareve vendore nuk janë të suksesshme. 
rezultatet përmirësohen kur ndryshoret binare përdoren për çift 
vendesh. Ndërsa ndryshorja që me të vërtetë na çon drejt një 
instrumenti të suksesshëm është ajo interaktive ndërmjet binareve 
për vende komuniste, binareve kohore dhe distancës. ky është 
ndoshta kontributi kryesor i studimit, duke pasur parasysh gjetjet e 
mëvonshme.

studimi përdor një bashkëveprim të kohës dhe distancës sipas 
modelit të krijuar nga Feyrer (2009), në mënyrë që të krijohet 
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variacion në distancë kur nuk ka ndryshime fizike, por vetëm 
ndryshime cilësore të rrugëve tregtare. megjithëse shenja e atyre 
ndryshoreve ishte negative siç pritej, koeficientët ishin konstant e pa 
dallime të rëndësishëm ndërmjet tyre. përfshirja e ndryshoreve binare 
për komunizmin e ndryshon rezultatin. kur ndryshorja interaktive 
aplikohet për të tërë kampionin e të dhënave, koeficientët shfaqen 
gjithmonë e më negativë, deri sa stabilizohen në mes të viteve 
1990. kjo do të thotë se në periudhën kur vendet komuniste po i 
hapnin kufijtë, efekti i distancës u bë më i rëndësishëm. vendet me 
fqinjët e pasur mund të përfitonin më shumë. kjo do të përforconte 
një teori të shprehur tashmë nga Frankel et al (1996) se vendet 
përfitojnë kur gjenden pranë vendeve fqinj të pasura.

koeficientët e gjetur në fazën e dytë të regresioneve instrumentale 
janë kryesisht në përputhje me ato të literaturës aktuale empirike. 
regresionet gjejnë një efekt pozitiv në vlerat 0.2-0.3 për tregtinë 
ndërmjet vendeve evropiane, që është i krahasueshëm me vlerën 
0.4 që gjendet ne studimet që kanë të bëjnë me tregtinë botërore. 
si rrjedhojë, ky studim pajtohet me besimin aktual në qarqet 
akademike se hapja ekonomike është pozitive për rritjen ekonomike. 
meqë vendet që nuk janë në gjendje të zgjedhin vendndodhjen e 
tyre, hartimi i politikave të favorshme ndaj tregtisë është një nga 
veprimet kryesore që mund të ndërmarrin politikëbërësit.

së fundi, në drejtim të metodologjisë së përdorur, mund të bëhen 
përmirësime. megjithëse përdorimi i efekteve fikse kontrollon 
për shumicën e efekteve të tjera vendore, siç bëjnë edhe binaret 
vjetore, supozimi ngelet një thjeshtim. megjithatë ky zhvillim i ri në 
literaturën empirike mund të çohet përpara me shpresën e krijimit 
të një instrumenti më të mirë dhe më ekzogjen në të ardhmen. Një 
problem me të cilin u përball ky studim ishte fakti se vendet e evopës 
lindore ishin ende duke u rimëkëmbur nga shembja e një sistemi 
politik, Ndaj, izolimi i efektit pozitiv të tregtisë te të ardhurat ishte 
e vështirë. aderimi i 10 anëtarëve të rinj në Bashkimin evropian 
në vitin 2004 i reduktoi ndjeshëm barrierat tregtare për vendet 
e evropës lindore. kjo mund të jetë një situatë më e mirë për t’u 
studiuar në të ardhmen.



-39-

reFereNCa

Afonso, Óscar, “Working Papers Investigação - Trabalhos em curso 
- The Impact Of International Trade on Economic Growth” no 106, 
May 2001

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson, “The 
Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical 
Investigation,” American Economic Review, December 2001, pp. 
1369–1401. 

Anderson, James E. and Eric van Wincoop, “Gravity with Gravitas: 
A Solution to the Border Puzzle,” American Economic Review, March 
2003, 93 (1), 170–192. 

Baltagi, Badi, “Panel Data Analysis” John Wiley & Sons, Ltd, 2005 

Barro, R. J. “Determinants of Economic Growth: A Cross-Country 
Empirical Study”. Cambridge, MA: The MIT Press. (1997)

Ben-David, Dan, “Equalizing exchange: Trade liberalization and 
income convergence.” Quarterly Journal of Economics 108(3), (1993)

Ben-David, Dan, ”Income Disparity Among Countries and the Effects 
of Freer Trade,” Economic Growth and the Structure of Long Run 
Development, in Luigi L. Pasinetti and Robert M. Solow (eds.), London: 
Macmillan, 45-64. (1994)

Ben-David, Dan, ”Convergence Clubs and Diverging Economies,” 
Foerder Institute Working Paper No. 40-95. (1995)

Ben-David, Dan, ”Trade and Convergence Among Countries,” Journal 
of International Economics, 40, 279-298. (1996)

Ben-David, Dan and Michael B. Loewy “Free Trade, Growth, and 
Convergence “ Journal of Economic Growth, 3, 143-170 (July (1998). 

Dollar, David. “Outward-oriented developing economies really do 
grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-85.” Economic 
Development and Cultural Change 1992:523-544. (1992)

Feyrer, James. “Trade and Income – Exploiting Time Series in 
Geography,” NBER Working Paper 14910, April 2009.



-40-

Feyrer, James. “Distance, Trade, and Income – The 1967 to 1975 
Closing of the Suez Canal as a Natural Experiment”, NBER Working 
Paper, September 2009

Fischer, Stanley. Lunch address given at the conference on ”Promoting 
Dialogue: Global Challenges and Global Institutions,” Washington: 
American University. (2000)

Frankel, Jeffrey, and David Romer. ”Does trade cause growth?” 
American Economic Review 89 (3): 379-399. (1999)

Frankel, Jeffrey A, David Romer and Teresa Cyrus, “Trade and Growth 
in East Asian Countries: Cause and Effect?” NBER Working Paper 
Series No. 5732

Glick, Reuven and A.M. Taylor, “Collateral Damage: Trade Disruption 
and the Economic Impact of War,” Review of Economics and Statistics, 
2008. forthcoming.

Greene, William H., “Econometric Analysis” Pearson Education, Inc., 
2003 References Krueger, A.0. “Why trade liberalisation is good for 
growth” The Economic Journal 108(September):1513-152. (1998)

References Rodriguez, Francisco and Dani Rodrik, “Trade Policy and 
Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence,” 
NBER Macroeconomics Annual, 2000, 15, 261–325.

Rodrik, Dani A. Subramanian, and F. Trebbi, “Institutions Rule: The 
Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic 
Development,” Journal of Economic Growth, 2004, 9 (2), 131–165.

Sachs, Jeffret and A. Warner, “Economic reform and the process of 
global integration” Brookings Papers on Economic Activity, 1995 
(1):1-118 

Sala-i-Martin, Xavier, “I Just Ran 2 Million Regressions,” American 
Economic Review, May 1997, 87 (2), 178–183.

Verbeek, Marno “A Guide to Modern Econometrics” John Wiley & 
Sons, Ltd, 2000 



-41-

sHtojCë
1 2 3 4 5 6

rezultatet e regresioneve të instrumentave
log (tregti)

dist1985 -1.453 -1.351 -1.274 -1.243 -0.049 -0.049
(0.068)**** (0.069)**** (0.056)**** (0.054)*** (0.045) (0.045)

dist1997 -1.292 -1.227 -1.232 -1.108 0.128 0.119
(0.067)*** (0.069)*** (0.068)*** (0.067)*** (0.051) (0.051)**

gjuhë e përbashkët 0.136 0.101 0.136 0.185 - -
(0.041)*** (0.041)*** (0.041)*** (0.040)***

kufi i përbashkët 0.07 0.169 0.137 0.091 - -
(0.043) (0.044)*** (0.043)*** (0.041)***

ishull -4.487 -5.094 -5.109 -5.134 - -
(0.070)*** (0.055)*** (0.054)*** (0.052)

para komunizëm -0.315 -1.398 - - - -
(0.029)*** (0.053)***

post-komunizëm - -1.117 -1.44 - 0.174 -
(0.047)*** (0.05)*** (0.030)***

cdist1984 - - -0.141 - -0.092 -
(0.011)*** (0.017)***

cdist1985 - - -0.163 -0.19 -0.184 -0.017
(0.010)*** (0.010)*** (0.021)*** (0.007)**

cdist1986 - - -0.185 -0.212 -0.195 -0.037
(0.009)*** (0.009)*** (0.059)*** (0.008)***

cdist1987 - - -0.198 -0.225 -0.199 -0.052
(0.010)*** (0.010)*** (0.054)*** (0.007)***

cdist1988 - - -0.205 -0.0232 -0.255 -0.058
(0.010)*** (0.011)*** (0.067)*** (0.008)***

cdist1989 - - -0.207 -0.0234 -0.297 -0.059
(0.010)*** (0.009)*** (0.078)*** (0.008)***

cdist1990 - - -0.233 -0.0259 -0.333 -0.085
(0.010)*** (0.010)*** (0.011)*** (0.006)***

cidst1991 - - - -0.268 - -0.094
(0.009)*** (0.008)***

cdist1992 - - - -0.269 - -0.094
(0.011)*** (0.006)***

cdist1993 - - - -0.268 - -0.092
(0.009)*** (0.008)***

cdist1994 - - - -0.237 - -0.062
(0.009)*** (0.008)***

cdist1995 - - - -0.23 - -0.054
(0.010)*** (0.007)***

cdist1996 - - - -0.22 - -0.044
(0.011)*** (0.008)***

cdist1997 - - - -0.223 - -0.046
(0.009)*** (0.006)***

r2 0.83 0.85 0.82
Binare vjetore po po po po po po
Binare vendore po po po po jo jo
Binare Çift vendesh jo jo jo jo po po
***e rëndësishme te 1%, **e rëndësishme te 5%    
cdist[viti] është ndryshorja interaktive me vendet komuniste
binaret vendore dhe vjetore nuk shfaqen
log(tregti) në këtë rast është tregtia dypalëshe, jo totale 
dist[viti] janë ndryshoret me interaksion ndërmjet distancës dhe viteve, nuk ka variacion 
të rëndësishëm
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