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Falënderim dhe mirënjohje! 

 

                                                       

Nëse lutja e vetme që do të thuash gjatë jetës tënde 

do të jetë fjala “faleminderit”, atëherë kjo do të jetë 

më se e mjaftueshme! 

Meister Eckhard 

 

Kjo punë disavjeçare u bë në radhë të parë e mundur nga angazhimi dhe nga 

mbështetja e disa njerëzve, të cilëve dëshiroj që tu kushtoj përzemërsisht këtë 

falënderim si edhe mirënjohjen time. 

Falënderimet shkojnë për udhëheqësin shkencor Prof. Dr. Mariana Semini, e cila 

më ka mbështetur me këshillat e saj të urta dhe orientuese për kapërcimin e 

vështirësive, që tema relativisht e vështirë e punimit ka pasur.  

Falënderimet shkojnë për koleget e mia Eniana Qarri dhe Armela Kromiçi, të cilat 

më ndihmuan në gjetjen e disa burimeve të rëndësishme të literaturës dhe më 

udhëzuan në trajtimin e kësaj teme jo shumë të lëvruar në hapësirën juridike 

shqiptare. 

Nuk mund të lë pa përmendur këtu edhe ndihmën dhe udhëzimet e vlefshme të 

shumë kolegëve të stafit akademik të Fakultetit të Drejtësisë, udhëzime të cilat  ma 

kanë lehtësuar thelbësisht punën time këta vjet. 

Falënderimet dhe mirënjohja shkojnë për familjen time, e cila në kohën e vështirë 

të impenjimit tim ka pasur të gjithë mirëkuptimin e nevojshëm për orët e shumta që 

më është dashur ti kushtoj këtij punimi. 

 

                                                                                                                               

Xhensila Kadi 
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Parathënie 
 

Ky punim ka për qëllim dhënien e një informacioni doktrinar, në kushtet e 

mungesës, pothuajse totale, të doktrinës shqiptare në lidhje me emetimin dhe 

tregtimin e instrumenteve financiare si edhe të sqarojë, sado pak, çështje të errëta ose 

të plotësojë boshllëqe, në legjislacionin shqiptar, lidhur me këtë çështje. Për këtë 

arsye, trajtimi i disa aspekteve të emetimit dhe tregtimit të titujve u duk me interes të 

veçantë, për ti ardhur në ndihmë doktrinës shqiptare, praktikës gjyqësore, studentëve 

si dhe operatorëve ekonomikë apo profesionistëve të tjerë që kanë interes në 

zgjerimin e njohurive në këtë fushë. Megjithëse kjo fushë studimi paraqitet 

ndërdisiplinore, në këtë punim është vënë theksi në aspektin ligjor, pa anashkaluar, 

edhe pse në mënyrë modeste, elementë të aspektit ekonomik.  

Në këtë punim kemi tentuar të shqyrtojmë dhe të interpretojmë legjislacionin 

shqiptar mbi tregjet e titujve, si edhe mbi operatorët që veprojnë në këto tregje, 

nëpërmjet emetimit dhe tregtimit. Pikënisja është perceptimi i kërkesave të tregjeve 

dhe pjesëmarrësve të tyre, si për shembull, nevoja për informacion të saktë dhe të 

besueshëm në pikën e investimit fillestar dhe rrjedha e rregullt e përditësimit të 

informacionit në vijim si edhe nevoja e investitorëve për të qenë të mbrojtur nga 

praktikat dhe sjelljet abuzive, që të mund të investojnë në mënyrë konfidenciale dhe 

pa frikë.   

Gjykojmë se, studimi, përmirësimi dhe shtimi i njohurive në lidhje me një fushë të 

caktuar, nuk përbën vetëm thelbin e evolucionit për botën, por edhe për ata 

profesionistë, të cilët dëshirojnë të zbatojnë teknikat dhe sistemet e tyre. 

Kuptohet që do të ketë gjithmonë strategji investimesh apo tregtimi, të cilat do të 

rezultojnë të mira në periudha të caktuara të tregut dhe më pak të mira në periudha të 

tjera, por nuk mund të pretendojmë ekzistencën e një strategjie që të rezultojë 100% 

efiçente. Ekzistenca e një strategjie të tillë do të sillte përqëndrimin e të gjithë parave 

të botës në duart e një investitori të vetëm, për këtë arsye, strategjitë e investitorëve 

më të mëdhenj konsistojnë në përpjekjen për të shtuar shanset për sukses. Pikërisht 

këtu qëndron esenca e investimeve dhe spekulimeve. Këto të fundit, konsistojnë në 

menaxhimin e informacioneve, të teknikave, të metodave, të statistikave dhe të 

llogaritjes së mundësive. 

Fillimisht është nxjerrë në pah se ky aspekt, i cili para shumë viteve ka qenë në 

qendër të debatit juridik, përbën një argument thelbësor dhe tërheqës nga pikëpamja 

konceptuale. Sot, titujt paraqiten si instrumente shumë të rëndësishëm të tregut të 

cilat përdoren nga ekonomia financiare. Për rrjedhojë, vëmendja është përqendruar 

përsëri në kategorinë e instrumenteve financiare. Në analizën e tregtimit të titujve, 

jemi ndalur gjerësisht trajtimin e  bursës dhe funksionimin e saj. Mendohet se bursat 

e para kanë qenë me origjinë italiane. Sot kemi një numër shumë të madh bursash si 

atë të New York-ut (NYSE), bursën e Tokios (TSE), bursën e Londrës (LSE) etj. Në 

Shqipëri ekziston Bursa e Tiranës, e cila aktualisht nuk zë një vend të rëndësishëm në 

morinë e transaksioneve që kanë lidhje me tituj të tillë si aksionet, obligacionet apo 

tituj të tjerë. 

Urojmë që nëpërmjet këtij punimi të kontribuojmë sadopak në çështjet që lidhen 

më bursën, investimet dhe tregtimin e instrumenteve financiare. 
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 Hyrje 
 

Tregjet financiare janë magjepsëse sepse ndryshojnë vazhdimisht, ashtu si 

ndryshojnë çmimet kundrejt informacioneve të reja, ashtu si tregtarët “fitues” zënë 

vendin e tregtarëve “humbës”, ashtu si evoluojnë teknologjitë e reja. Në gjykimin 

tonë, evolucioni i disiplinës, evolucioni i praktikave operative dhe i natyrës së 

instrumenteve financiare kërkon trajtimin dhe analizimin e vazhdueshëm të 

dokumentacionit në dispozicion nga ana e subjekteve që operojnë në tregjet 

financiare. 

Pavarësisht se kanë kaluar më shumë se njëzet vjet nga ndryshimi i sistemit dhe 

fillimit të procesit të privatizimit, kjo temë vazhdon të jetë pak e trajtuar në vendin 

tonë nga ana teorike dhe pothuaj aspak nga ajo praktike. Synimi i këtij punimi është të 

ofrojë interpretime të ndryshme në lidhje me një mekanizëm kompleks, siç është ai i 

funksionimit të tregjeve financiare, kryesisht funksionimit të Bursës, si edhe të 

mundësojmë, sado pak, të kuptuarin e karakteristikave të instrumenteve financiare të 

parashikuara nga legjislacioni shqiptar.  

Gjatë punimit jemi përpjekur, të analizojmë arsyet e mosfunksionimit të Bursës së 

Tiranës dhe të japim sugjerimet tona, modeste, në lidhje me funksionimin dhe 

avantazhet e funksionimit të bursës në Shqipëri. Mendojmë se, sipërmarrësit duhet të 

marrin më shumë në konsideratë mundësinë e shfrytëzimit të një instrumenti modern, 

siç është bursa, për të financuar nevojat e veta për kapital. Në punim, ndër të tjera, 

trajtohet procesi i listimit si edhe avantazhet e shoqërive të listuara në bursë. 

Listimi në bursat e titujve, tashmë një fenomen shumë i përhapur  në botë, 

fillimisht nënkuptonte për shumë sipërmarrës një reklamë për shoqërinë. Në anën 

tjetër, për një pjesë të sipërmarrësve, listimi në bursë ishte një ëndërr, ashtu siç mund 

të përbëjë ëndërr sot listimi në Bursën e Tiranës. Në vitet e fundit, është për tu 

përshëndetur rezultati në lidhje me hartimin dhe miratimin e legjislacionit në këtë 

fushë, i cili është përshtatur me Rregulloret dhe Direktivat e BE-së, duke plotësuar 

kështu detyrimin që ka shteti Shqiptar, në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-

Asociimit (MSA), për përafrimin e legjislacionit. 

Besojmë se listimi në bursë, pavarësisht se konsiderohet një hap i madh për 

shoqërinë tonë, luan një rol të rëndësishëm drejt ndërgjegjësimit të shoqërive tona 

tregtare në gjetjen e mënyrave alternative të financimit nga ato tradicionale.  

Urojmë që ky punim ti vijë në ndihmë, sado pak, jo vetëm profesionistëve të 

teorisë dhe të praktikës, por edhe atyre të cilët kanë njohuri më të kufizuara në këtë 

fushë. 
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Metodologjia 

Studiuesit e të drejtës, gjithmonë, e kanë pasur të vështirë ti shpjegojnë kolegëve 

të disiplinave të tjera shkencore natyrën e punës së tyre. Mbase është e pasaktë të 

pretendosh se procesi i analizës ligjore mund të diktohet nga një “metodologji” e 

caktuar, të paktën sipas kuptimit që i japin shkencat natyrore metodologjisë. Analiza e 

ligjit nënkupton një proces arsyetimi, shpesh herë në një nivel subkoshience, në të 

cilin përdoren një gamë e gjerë teknikash që synojnë gjetjen e argumenteve ligjorë 

bindës dhe të pranueshëm. 

Për realizimin e këtij punimi janë ndjekur hapat e mëposhtëm:  

Identifikimi i problematikave të studimit. Përmbysja e regjimit komunist u 

shoqërua nga ndryshime të vrullshme në sistemin politik dhe atë social-ekonomik të 

vendit. Këto ndryshime kërkonin reformimin pothuajse total të legjislacionit shqiptar. 

Natyrisht në këtë proces të gjerë e të gjithanshëm, një vend të rëndësishëm kanë zënë 

edhe shoqëritë tregtare, të cilat përfaqësojnë një nga elementet e ekonomisë së tregut. 

Në Shqipëri, ashtu sikurse edhe në vende të tjera, të zhvilluara apo në zhvillim, 

shoqëritë përballen me problemin e pamjaftueshmërisë së burimeve të financimit.  

Pamjaftueshmëria e burimeve të financimit të shoqërive orientoi gjithë punën 

kërkimore në drejtim të evidentimit të problemeve të mëposhtme: 

- Listimi i shoqërive në bursë, një mjet financimi më efikas në raport me huanë 

bankare; 

- Avantazhet e listimit në mungesë të nevojës së shoqërive për kapital; 

- Marrja e informacionit nëpërmjet prospektit si mjet i domosdoshëm për 

mbrojtjen e investitorëve; 

- Studimi i Bursës së Tiranës, arsyet e mosfunksionimit dhe rekomandimet për 

funksionimin e saj; 

- Strategjitë e investimit: përcaktimi i momentit të përshtatshëm të hyrjes në 

treg për kryerjen e operacioneve të caktuara, investimi në aksione vs investimi 

në obligacione. 

Kërkimi doktrinar (mbledhja dhe përpunimi i literaturës). Ky hap konsiston në 

rishikimin e literaturës në lidhje me objektin e studimit. Ai përfshin identifikimin, 

mbledhjen dhe sistemimin e librave, monografive, artikujve shkencorë, kumtesave të 

konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare si në fushën ligjore ashtu edhe në atë 

ekonomike. Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër relativisht të 

konsiderueshëm autorësh të huaj si edhe disa autorë vendas.  

Metoda e analizës së legjislacionit. Në realizimin me sukses të objektivave të 

caktuara në këtë studim jemi mbështetur në metodën e analizës dhe sintezës. Kjo 

metodë konsiston në formulimin e problemeve ligjore nëpërmjet analizës së 

legjislacionit. Në sistemin tonë juridik, normat ligjore gjenden në kode, ligje dhe akte 

të tjera. Duke qenë se normat rregullojnë situata të përgjithshme, metoda e analizës 

ligjore shërben për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të teorisë dhe të 

praktikës, nëpërmjet interpretimit të këtyre normave. Gjithashtu, kjo metodë shërben 

për të sqaruar paqartësinë e normave, vendosjen e tyre në një rend logjik dhe koherent 

dhe për të analizuar ndërveprimin e tyre më të tjera norma. 
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Metoda e kërkimit ndërdisiplinor. Procesit të interpretimit dhe analizës së 

legjislacionit, kryesisht në rastet e paqartësisë së normave, i vijnë në ndihmë faktorë 

të tjerë të jashtëm si analizimi i aspektit historik, kontekstit social dhe konkretisht, në 

këtë fushë, vjen në ndihmë studimi i kontekstit ekonomik. Analiza e ligjit nga ky 

këndvështrim, mund të përkthehet më shumë si një kërkim rreth ligjit se sa një kërkim 

në ligj.  

Metoda krahasuese. Pavarësisht se qëllimi i punimit nuk ka qenë krahasimi i 

legjislacionit tonë me atë të vendeve të tjera, në pjesë të caktuara kemi gjykuar të 

arsyeshme referimin e legjislacionit të Bashkimit Europian. Nëpërmjet këtij krahasimi 

është evidentuar shkalla e përqasjes së ligjit “Për Titujt” me acquis communautaire.  
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Një vështrim i shkurtër mbi punimin 

  

Disertacioni është strukturuar në pesë kapituj.  

Kapitulli i parë, trajton tregjet financiare, origjinën, historikun dhe klasifikimin e 

tyre. Periudha kur janë krijuar tregjet financiare është fundi i shekullit të XVII dhe 

fillimi i shekullit të XVIII. Disa vende, në veçanti ato anglosaksone, zgjodhën formën 

private, ndërsa në vendet e Europës kontinentale, ku bën pjesë edhe Shqipëria, tregjet 

lindën si institucione shtetërore. Në fillim ka ekzistuar tregu i titujve aksionarë dhe ai 

i debisë publike në përgjithësi dhe më pas është zhvilluar tregu i titujve derivativë. Më 

vonë, struktura e tregut është transformuar nga tregtia elektronike, e cila, i ka ofruar 

pjesëmarrësve më shumë mundësi zgjedhjeje, ka mundësuar menaxhimin e numrit 

shumë të madh të operacioneve, që kryheshin në tregje, si edhe zgjerimin e 

pjesëmarrjes. 

Më pas, jemi ndalur në funksionet kryesore të tregjeve financiare, siç është lejimi i 

përputhjes së kërkesës dhe ofertës në aspektin e çmimeve dhe sasisë së shkëmbyer si 

edhe sigurimi i likuiditeteve. 

Një moment tjetër, që zë vend të rëndësishëm në këtë kapitull lidhet me kriteret e 

klasifikimit të tregut financiar, i cili duke u bazuar në llojin e instrumenteve financiare 

të negociuar dhe në rolin e ndryshëm të luajtur nga ndërmjetësit, ndahet në tre 

sektorë: tregu i kreditimit, tregu i sigurimeve dhe tregu i letrave me vlerë. 

Nga perspektiva e shtetit të origjinës, tregu financiar mund të klasifikohet në treg 

të brendshëm dhe në treg të jashtëm.  

Për lehtësimin e emetimit dhe më pas të tregtimit të instrumenteve financiare 

dallojmë tregun primar dhe tregun  sekondar.    

Në bazë të kohës së maturimit të instrumenteve financiare të negociuara dallohen 

tregjet e parasë nga tregjet e kapitalit. 

Në bazë të sasisë objekt shkëmbimi është e mundur të bëhet dallimi midis tregjeve 

me pakicë dhe tregjeve me shumicë. 

Duke iu referuar modaliteteve të negocimit dhe formimit dallohen tregjet order 

driven dhe tregjet quote driven. 

Duke vlerësuar lokalizimin e shkëmbimeve është e mundur të dallohen tregjet 

fizike, që identifikohen me tregjet e të thirrurave (open out cry market), nga tregjet e 

sistemeve elektronike (electronic market). 

Në bazë të pranisë së një rregullimi specifik dhe organizimit, që përcaktojnë 

modalitetet nëpërmjet të cilave takohen kërkesa dhe oferta e instrumenteve financiare, 

është e mundur të dallohen tregjet e rregulluara nga tregjet mbi banak.  

Duke iu referuar rregullores së shkëmbimit është e mundur të dallohen tregjet e 

menjëhershme nga tregjet e të ardhmes. 

Më pas jemi, ndalur në konceptin e efiçencës së tregjeve financiare si edhe në 

rolin e ndërmjetësimit. Efiçenca e një tregu financiar i referohet aftësisë së tregut për 

të kryer funksionet që i janë caktuar atij duke optimizuar proceset e vëna në jetë. 

Vlerësimi i një tregu financiar, përveç se konsideron aftësinë e tregut për të arritur 

objektivat e tij (efektiviteti), duhet të marrë parasysh aftësinë e tregut për të zgjedhur 

burimet e përdorura (efikasiteti). 

Koncepti i efiçencës, që aplikohet në tregjet financiare, na bën të dallojmë tre 

nivele të ndryshme të efiçencës dhe konkretisht: efiçencën operacionale, efiçencën 

alokuese dhe efiçencën informative.  Përmbushja e kushteve të efiçencës ka nevojë 

edhe për një konfigurim po aq efiçent të organizimit të tregut.  
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Për sa i përket strukturave ose formave organizative të një tregu mund të 

identifikohen katër modalitete kryesore: tregu me kërkim autonom, tregu i broker, 

tregu i dealer dhe tregu në ankand. 

Në fund të kapitullit i kemi kushtuar vëmendje situatës në vendin tonë për sa i 

përket tregut financiar jo bankar i cili, aktualisht, ndodhet në stade elementare. 

Kapitulli i dytë, i referohet instrumenteve që shkëmbehen në tregun financiar. 

Fillimisht, kemi trajtuar natyrën ligjore të titujve, të cilët janë instrumente financiare, 

që njihen ndryshe si letra me vlerë. Sipas legjislacionit tonë, në termin “tituj” 

përfshihen pa kufizim aksionet, obligacionet e shoqërive tregtare dhe të pushtetit 

vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara nga shteti shqiptar, titujt e 

emetuar nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose kuotat e fondeve të 

investimit, si dhe instrumente të tjera financiare, të krahasueshme me aksionet dhe 

obligacionet dhe që vlerësohen dhe miratohen si të tilla nga Autoriteti. 

Më pas, jemi ndalur në trajtimin e titujve të dematerializuar dhe kujdestarisë së 

titujve. Titujt e dematerializuar nuk ekzistojnë në formë fizike dhe mund të krijohen 

vetëm nëpërmjet zërave në regjistër pra, ekzistojnë vetëm si të dhëna kompjuterike.  

Nëse i referohemi ligjit tonë “Për Titujt”, kujdestaria lidhet me mbajtjen dhe 

ruajtjen e titujve, raportimin për pagesat e dividendëve, interesave dhe instrumenteve 

të tjera të arkëtueshme, informimin për takimet e emetuesve të titujve dhe të drejtat e 

lidhura me aksionet dhe titujt e tjerë, të vënë në kujdestari dhe ekzekutimi i porosive 

të klientëve për përmbushjen e këtyre të drejtave, informimin për ndryshimet ligjore, 

të cilat, drejtpërdrejt ose tërthorazi, prekin raportimin te klienti për gjendjen e 

llogarisë në kujdestari, shërbimin e organizimit të asamblesë së përgjithshme, 

shërbime të tjera, të lidhura me titujt, si përmbushja e të drejtave dhe detyrimeve që 

dalin nga titujt, siç është rënë dakord ndërmjet klientit dhe kujdestarit dhe që nuk bien 

në kundërshtim me ligjin. 

Transaksionet ndodhin në mënyrë elektronike nëpërmjet debitimit dhe kreditimit 

të librave të llogarisë (book accounts). Si rezultat, tregtohen volume të mëdha të 

titujve në mënyrë më të shpejtë dhe më të lehtë, qoftë brenda apo jashtë kufijve 

kombëtarë. 

Titujt mund të mbahen në dy mënyra, dhe konkretisht: në mënyrë të drejtpërdrejtë 

dhe në mënyrë të tërthortë. Themi se titujt mbahen në mënyrë të drejtpërdrejtë kur 

investitori mund të ushtrojë të drejtat e tij mbi titujt kundrejt emetuesit në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, në të kundërt, pra kur një ose më shumë ndërmjetës janë vendosur 

midis emetuesit dhe investitorit themi se titujt mbahen në mënyrë të tërthortë. 

Më pas, jemi ndalur në trajtimin e çdo titulli që parashikon ligji ynë “Për Titujt” 

dhe karakteristikat e tyre. Pra, bëhet fjalë për aksionet, obligacionet, dëftesat tregtare, 

bonot e thesarit, obligacionet shtetërore si edhe instrumentet financiare derivative ku 

përfshihet kontrata futures dhe kontrata e opsionit. 

Një moment tjetër ku jemi ndalur lidhet me dallimin midis aksioneve dhe 

obligacioneve nga këndvështrimi i investitorit dhe në thelb të pjesës qëndron dilema 

nëse është më mirë të investosh në aksione apo në obligacione. 

Kapitulli i tretë, trajton emetimin e titujve sipas legjislacioni shqiptar duke e parë 

edhe në plan krahasues me legjislacionin e BE. Duke qenë se tregjet e titujve nuk janë 

të ndryshëm nga format e tjera të tregjeve, para blerjes së një titulli, çdo investitor ka 

nevojë të ketë informacion të mjaftueshëm rreth investimit, në mënyrë që të marrë një 

vendim të arsyeshëm. Emetimi i titujve mund të realizohet nëpërmjet një oferte 

publike ose private. 
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Momenti në i rëndësishëm, në këtë aspekt, është pikërisht informimi fillestar. 

Informimi realizohet nëpërmjet prospektit, përmbajtja dhe formati i të cilit 

përcaktohet nga ligji ynë “Për Titujt”, i cili vendos një standard informimi shumë të 

gjerë dhe të përgjithshëm në mënyrë që ti mundësojë investitorëve të bëjnë një 

vlerësim të hollësishëm të situatës duke përfshirë këtu mundësitë e fitimit dhe të 

humbjes, të drejtat që lidhen me titujt, etj. 

Pasi është përpiluar, prospekti duhet të miratohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare (AMF).  

Ligji, gjithashtu në nenin 31, identifikon emetuesin si person përgjegjës për 

vërtetësinë e informacionit dhe të dhënave, që përmban prospekti.  

Në vijim, kemi trajtuar një tjetër fazë të rëndësishme në lidhje me mbrojtjen e 

investitorëve, siç është publikimi i prospektit. Në këtë fazë të procedurave, emetuesi 

ose ofertuesi do të kenë një prospekt, që realizon informimin e kërkuar dhe që është 

miratuar rregullisht nga Autoriteti. Në këtë pikë, është e rëndësishme të theksojmë se 

nëpërmjet prospektit synohet të sigurohet mbrojtje për investitorin duke u siguruar që 

ai të marrë një vendim investimi në dijeni të plotë të fakteve. Në këtë mënyrë, 

investitorët e mirëinformuar do të kenë besim në tregje. Ofrohen metoda të ndryshme 

të publikimit, si publikimi i prospektit në buletinin e publikimeve zyrtare ose në dy 

gazeta të përditshme me tirazh më të madh. 

Afati 30 ditor për publikimin e prospektit, në rastin e ofertës publike, është shumë 

i rëndësishëm, pasi mos respektimi i këtij afati apo mos respektimi i afatit 15 ditor, në 

rastin e ofertës private, çojnë në shfuqizimin e vendimit të Autoritetit që ka miratuar 

prospektin. 

Mund të ndodhë që, nga momenti i përpilimit deri në momentin e miratimit të një 

prospekti dhe përfundimit të periudhës së nënshkrimit të titujve, të ndryshojnë 

rrethanat ose të vërehen gabime në përpilimin e prospektit. Në këtë moment, merr 

rëndësi një element tjetër siç është ndryshimi i prospektit, nëpërmjet të cilit mund të 

korrigjohet ose të deklarohet çdo fakt i ri. 

Së fundi, në këtë kapitull jemi përqendruar edhe në nevojën që kanë investitorët 

për të qenë vazhdimisht të informuar nga emetuesi, sidomos për ato ndryshime që 

kanë efekt mbi çmimin e titujve në treg. Pra, për rrjedhojë themi se informimi, në 

rastin e emetimit të titujve, është një proces që zgjat, një proces i vazhdueshëm. 

 Kapitulli i katërt, i referohet Bursës, e cila është një treg i rregulluar i titujve, ku 

lidhen kontratat për shitjen dhe blerjen e instrumenteve financiare. Në bursë tregtohen 

dhe shkëmbehen instrumente financiare si aksione, obligacione, derivativë me një 

çmim të caktuar, i cili përcaktohet nga takimi i kërkesës dhe ofertës.  

Në këtë kapitull, jemi ndalur shkurtimisht në origjinën e bursës për të përmendur 

më pas disa nga bursat më të rëndësishme në botë si ajo e New York-ut (përfaqëson 

tregun financiar më të madh në botë), Bursa e Tokyo-s (është më e madhja ndër tetë 

Bursat japoneze), tregu financiar londinez  (për nga rëndësia, është i treti në botë dhe 

deri tani është tregu financiar më i madh në kontinentin europian) dhe Bursa e 

Frankfurtit. 

Më pas kemi trajtuar Bursën në Shqipëri, themelimin dhe evolucionin e saj. Bëhet 

fjalë për Bursën e Tiranës, bursë më kapital shtetëror, e para dhe e vetmja bursë në 

vendin tonë. Modeli i tregut në Bursën e Tiranës është “treg i drejtuar nga porosia”. 

Në këtë pjesë jemi ndalur në anëtarësimin në bursë. Anëtarët e Bursës janë shoqëri 

komisionere të licencuara, me afat të pacaktuar, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare i cili mban një regjistër të shoqërive komisionere dhe të bankave të 
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licencuara për kryerjen e transaksioneve të titujve. Anëtarësimi në bursë përbën një 

kusht i domosdoshëm për tregtimin e titujve nga shoqëria komisionere. Të drejtën për 

të qenë anëtar i bursës e kanë shoqëritë komisionere dhe bankat. 

Më pas jemi ndalur në listimin në bursë, i cili, nuk është gjë tjetër veçse 

regjistrimi në listën zyrtare të bursës dhe konkretisht, jemi ndalur në listimin e 

aksioneve, listimin e obligacioneve dhe listimin e titujve afatshkurtër. 

Në këtë kapitull, kemi tentuar ti japim përgjigje një pyetje thelbësore siç është ajo 

që lidhet me arsyet se përse duhet të listohen shoqëritë në bursë. Cilat janë avantazhet 

e listimit dhe ç’po ndodh aktualisht me shoqëritë shqiptare që kanë nevojë për 

financim?  

Në përgjithësi është krijuar bindja se nëse fitimet vijnë duke u rritur duhet të jetë 

në rritje edhe çmimi i aksioneve, për rrjedhojë gjithçka ka tendencën për tu rritur. Në 

këtë pjesë në jemi përpjekur të shpjegojmë se nuk ka një lidhje midis këtyre dy 

vlerave. 

Një element shumë i rëndësishëm, që duhet të merret në konsideratë nga ata që 

investojnë apo operojnë në bursë, ka të bëjë me vendimet mbi ecurinë e e normës së 

interesit nga Banka Qendrore Europiane (European Central Bank, ECB). Është 

pikërisht Banka Qendrore Europiane, ajo që drejton ecurinë e normës së interesit. 

Kush bën investime në bursë dhe vepron në mënyrë profesionale e di se është 

gjithmonë e nevojshme të sigurohet që probabiliteti për të fituar të jetë më i madh se 

probabiliteti për të humbur.  

Përveç anëve pozitive, bursa mund të ketë edhe probleme të ndryshme, një prej të 

cilave lidhet me spekulimet. Spekulim zakonisht quhet rritja e papritur e vlerës së një 

titulli të caktuar apo rritja e çmimeve të një sektori të caktuar, si mund të jetë sektori i 

pasurive të paluajtshme.  

Në mbyllje të kapitullit kemi trajtuar investimet në bursë. Secili prej veprimeve që 

lidhet me tregtimin në bursë përbën një nga hapat e gjithë procesit, për rrjedhojë kemi 

nxjerrë në pah faktin se ky lloj i transaksioneve financiare nuk ka të bëjë thjesht me 

blerjen apo shitjen e një titulli të caktuar.  

Në kapitullin e pestë, kemi trajtuar karakteristikat e operatorëve të bursës, 

veprimtarinë dhe objektivat e tyre. 

Fillimisht, jemi ndalur në trajtimin e operatorëve të tregut, konkretisht në 

emetuesit, investitorët dhe ndërmjetësit, ku vendosim theksin në avantazhet e 

operatorëve institucionalë në lidhje me ata jo institucionalë.  

Më pas, jemi ndalur në porosinë në lidhje me transaksionet e titujve dhe llojet e 

porosive. Porosia është një shprehje e njëanshme e vullnetit të klientit për shoqërinë, 

të porositurin. Ajo përmban një urdhër për të kryer një transaksion të caktuar me titujt 

në emër të shoqërisë dhe për llogari të klientit.  

Porositë regjistrohen në një libër, që quhet libër i porosive, i cili përbëhet nga dy 

seksione. Në seksionin e majtë mund të shihet numri i blerësve që synojnë të blejnë 

titullin, sasia e titujve që duan të blejnë dhe çmimi me të cilin duan të blejnë. Në 

seksionin e djathtë shfaqet numri i personave që synojnë të shesin titullin, sasia e 

titujve që kanë ndër mend të shesin dhe çmimi.  

Për sa i përket tregtimit të titujve, një vend të rëndësishëm në punim zë tregtimi i 

brendshëm (internal dealing), dhe dallimi nga insider trading, përdorim i 

informacionit të privilegjuar me qëllim përfitimin.  

Ndryshe nga insider trading, internal dealing nuk është i ndaluar. Ai nënkupton 

tregtimin e titujve nga persona të brendshëm, të cilët janë në dijeni të informacioneve 
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që nuk janë të njohura publikisht dhe po të bëhen të njohura, kanë ndikim mbi çmimin 

e këtyre titujve si edhe në efiçencën e tregut të kapitalit.  

Pjesë e këtij kapitulli është edhe situata kur një shoqëri e kuotuar në bursë ble 

aksionet e veta.  

Në përfundim të punimit, jemi ndalur në strategjitë e tregtimit në bursë. Në këtë 

pjesë kemi tentuar të theksojmë faktin se çdokush mund të krijojë strategjitë e veta për 

tregtim, çdokush mund ti testojë, ti përmirësojë apo ti përshtatë ato me sisteme të tjera 

por, pavarësisht kësaj, duhet të tregohet shumë i kujdesshëm që të mos bjerë pre e 

fuqisë hipnotizuese të bursës.  

Në mbyllje të këtij punimi, janë pasqyruar përfundimet dhe rekomandimet në 

lidhje me çështjet e trajtuara. Është evidentuar gjendja aktuale e tregjeve financiare në 

vendin tonë, problematikat që ndikojnë në mosfunksionimin e bursës si edhe janë 

paraqitur disa sugjerime modeste në lidhje me boshllëqet apo paqartësitë e 

legjislacionit në lidhje më situata të caktuara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  16 

 

Kapitulli I 

Tregjet Financiare 

 

 

1.1 Një vështrim i shkurtër historik mbi tregun financiar 

  

Deri në shekullin XVII ekzistonte vetëm tregu i mallrave. Fundi i shekullit të 

XVII dhe fillimi i shekullit të XVIII shënojnë shfaqjen e instrumenteve të ndryshme 

që lejojnë krijimin e një tregu tjetër, të ndryshëm nga tregu i mallrave, të cilin sot e 

quajmë treg financiar. Tregu financiar ka për objekt tregtimin e disa instrumenteve, 

negocimin e të drejtave të tjera ose llojeve të ndryshme të mallrave të cilat i quajmë 

produkte financiare ose instrumente financiare. Që në vitet ‘700 u shfaqën bursat e 

letrave me vlerë, ku tregtoheshin titujt e borxhit publik të emetuar nga Shtetet  për të 

siguruar të ardhura, në bazë të së cilës qëndronte një kredi e investitorit për emetuesin, 

ose tituj të tjerë si aksionet e emetuara nga “Compagnie delle Indie” që lejonin blerjen 

dhe shitjen e cilësisë së ortakut të Shoqërisë.1 E gjithë kjo na sjell ndër mend 

paradoksin e McLeod: “nëse do të na pyesnin se çfarë zbulimi ka ndikuar më shumë 

në fatet e qënies njerëzore, mund të deklarojmë se ka ndikuar zbulimi që borxhi është 

një mall i transferueshëm”.2 

Pyetja “çfarë është tregu i instrumenteve financiare?” nuk është aq banale sa 

duket. Pyetja është më e qartë nëse konsiderohet fakti se anglishtja dallon midis termit 

të përgjithshëm market dhe termit më specifik exchange. Termi treg mund të marrë 

konfigurime të ndryshme, mund të tregojë një vend fizik, një bashkësi njerëzish ose 

një bashkësi rregullash për kryerjen e shkëmbimeve. Në fakt, tregu i instrumenteve 

financiarë është pak nga të gjitha sa thamë më sipër dhe në veçanti përfaqëson një 

bashkësi rregullash për kryerjen e shkëmbimeve.  

Tregjet financiare janë një mjet i rëndësishëm me të cilin kursimet, publike ose 

private, janë transformuar në investime produktive. Tregu financiar zakonisht 

përkufizohet si një grup i shkëmbimeve që kanë për objekt çfarëdo lloj instrumenti 

financiar. Koncepti i tregut financiar është i gjerë dhe heterogjen. Është e mundur të 

identifikohen, brenda tregjeve financiare, tregje të karakterizuara nga një 

homogjenitet më i madh si tregu i aksioneve, tregu i bonove, etj.. 

Në praktikën e zakonshme termi ka marrë kuptime më të kufizuara, duke iu 

referuar shkëmbimit të veprimtarive financiare të standardizuara dhe të 

transferueshme menjëherë nëpërmjet shitjes në treg, pra, për blerës të panjohur për 

shitësin. Në këtë përkufizim, tregu financiar është bërë në këtë mënyrë sinonim i 

tregut të sendeve të luajtshme. 

Rrallë herë ndodh që në tregun financiar shitësit dhe blerësit të takohen fizikisht. 

Në ditët e sotme mbizotërojnë shit-blerjet virtuale, ku palët arrijnë të bëjnë 

marrëveshje mes tyre mbi çmimin dhe sasinë nëpërmjet kompjuterit. 

Ndonjëherë, palët nuk njihen fare dhe midis tyre vendoset shpesh e ashtuquajtura 

kundërpala qendrore. Në këtë rast të fundit shitja, në fakt, shpërbëhet në dy shitje të 

veçanta: një midis blerësit dhe kundërpalës dhe tjetra midis kundërpalës dhe shitësit.3 

                                                           
1 Në lidhje me shtimin e pasurisë, e cila është realizuar në sajë të shpikjes së titujve, shih rindërtimin 

historik të COMMONS, I fondamenti giuridici del capitalismo, Bologna, 1981 faqe 335 e në vazhdim. 
2  Dunning Macleod Enrico –La teoria e la pratica delle banche, trad.it. in Biblioteca dell’economista 

VI, Torino 1879, faqe 264. 
3http://it.over-blog.com/Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-1228321765-

art360539.html  

http://it.over-blog.com/Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-1228321765-art360539.html
http://it.over-blog.com/Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-1228321765-art360539.html
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Kur mendohet për një treg, imagjinohet një vend fizikisht i përcaktuar, në të cilin 

mblidhen, në një moment të caktuar, shitësit dhe blerësit e një malli specifik ose të 

shumë mallrave, me qëllim realizimin e shkëmbimeve në kushte të informimit 

maksimal. Prania e njëkohshme e shumë shitësve dhe blerësve dhe e mallrave të tyre 

kontribuon, në fakt, në shpërndarjen e informacionit. Sa më intensive të jenë rrënjët e 

veprimtarisë tregtare në një vend, aq më shumë është e mundur që rreth tij të 

vendosen dyqane të qëndrueshme ku tregtarë të caktuar janë të gatshëm të shesin 

mallra të caktuara, dhe për këtë arsye edhe për ti blerë ato, brenda dhe jashtë orëve 

dhe ditëve të tregut. Kalimi, nga tregu në dyqan, ofron një element të vazhdimësisë 

kohore të veprimtarisë tregtare, duke lehtësuar si zhvillimin e tij edhe lehtësimin e 

shfaqjes së specializimit ndërmjet tregtarëve me shumicë dhe pakicë. 

Tregjet, në fakt, kanë funksionuar për një kohë të gjatë pa pasur si ndërmjetës të 

shkëmbimeve ndonjë mall të veçantë, si parà.4 Por, prej një kohe shumë të gjatë, 

marrëveshjet që përdorin një mjet shkëmbimi dhe pagese universalisht të pranueshme, 

brenda një universi të përcaktuar, kanë zëvendësuar tregtinë në formën e shkëmbimit. 

Monedha është një mjet për të lehtësuar shkëmbimet. Kur shkëmbehen mallra me 

mallra ose mallra me monedhë, akti i shkëmbimit midis mallrave të gjykuara me vlerë 

të barabartë ose midis një malli dhe një sasie të monedhës, të gjykuar të mjaftueshme 

nga të dyja palët, shënon përfundimin e transaksionit. 

Është i ndryshëm rasti në të cilin tregjet dhe tregtarët arrijnë të kalojnë kuadrin 

territorial dhe kohor për të zgjeruar universin e shkëmbimeve. Kundërvlerën e një 

malli në një mall tjetër ose në monedhë e zëvendëson premtimi i pagesës. Kontrata 

lidhet në moment, por dorëzimi efektiv i kundërvlerës për të cilën është rënë dakord, 

në mall ose në monedhë, mund të jetë e diferencuar në kohë në krahasim me atë të 

dorëzimit të mallit. Në këtë mënyrë, lindin obligacione në formë shkresore, të cilat 

përfaqësojnë angazhimin formal të një pale për ti dorëzuar palës tjetër një sasi të 

caktuar të mallit standard, ose të një cilësie të caktuar, ose për ti dorëzuar një sasi të 

caktuar të një monedhe të përcaktuar kombëtare në një datë të sigurt dhe në një vend 

të caktuar. 

Këto angazhime u bënë shkas për organizimin e disa tregjeve, gati të njëjtë me ato 

të mallrave, por që morën emrin tregje financiare. Ashtu si tregjet e mallrave, edhe 

tregjet financiare, për shekuj me radhë, janë vendosur në vende të caktuara, shpesh 

herë ngjitur me tregjet e mallrave, në veçanti ngjitur me tregjet e mallrave me 

shumicë.  

Progresi i teknologjive të transportit dhe komunikacionit ka kontribuar, gjatë 

shekullit të njëzetë, për një transformim të madh të modaliteteve me të cilat 

organizoheshin këto tregje.5  

Duke qenë se detyrimi për të dorëzuar mallra ose shuma parash në të ardhmen 

përbën një element të fortë rreziku dhe pasigurie, nuk duhet harruar që mënyra për tu 

marrë me këto fenomene është pjesë e rëndësishme e problemeve organizative, e 

disiplinave analitike që studiojnë sjelljet mes palëve dhe e normave juridike që 

rregullojnë tregjet financiare.  

Në tregjet financiare kontraktohen instrumente të debisë, që nuk janë tjetër veçse 

angazhime për të paguar, në një ose më shumë këste, shumat e marra hua. Por, me 

përhapjen e metodës së pronësisë kolektive, të ndarë në kuota, të të mirave kapitale, 

                                                           
4 Padoa-Schiopa, T., Finanziari, mercati, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. IV, Roma: Instituti 

i Enciklopedisë Italiane, 1994, fq. 128. 
5 Fabozzi, F. J. And others, Foundations of finantial markets and institutions, Upper Saddle River, N. J. 

Prentice Hall, 2002, fq 48. 
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edhe këto kuota, të cilat kanë formën e certifikatave të përshtatshme të shkruara, janë 

bërë një pjesë gjithmonë e më rëndësishme e tregjeve financiare. Në përgjithësi këto 

instrumente kanë emrin aksione. Pra, tregu financiar është ndërtuar si tërësia e 

marrëveshjeve që kanë për objekt aksionet dhe obligacionet.6 

Çdo instrument financiar, sjell një sërë detyrimesh nga ana e atij që e emeton. 

Përmbushja e saktë e këtyre detyrimeve përbën një element thelbësor për 

funksionimin e mirë të tregjeve financiare. Detyrimet e bashkangjitura me çdo 

instrument financiar kanë të bëjnë me marrëdhënien e tyre me persona të tjerë, dhe 

është interesante të shihet se në sa mënyra është organizuar mekanizmi social që 

garanton respektimin e obligacioneve përgjatë historisë.  

Konotacionet e tregjeve financiare, të kuptuara në kuptimin e gjerë dhe të ngushtë, 

rrjedhin nga karakteristikat e produktit që shkëmbehet në to. Në ndryshim nga të mirat 

reale, këto nuk sjellin dhënien e drejtpërdrejtë të shërbimeve, prodhuese ose të 

konsumit, por u japin mbajtësit të tyre të drejta të shërbimeve monetare të ardhshme 

ndaj ngjarjeve si maturimi i kuponave, përfundimi i titullit, tjetërsimi i tij ose ndonjë 

tjetër. Shpërndarja në kohë, e këtyre flukseve monetare, u jep tregjeve financiare atë 

konotacion me shumë periudha që përbën karakterin thelbësor. 

Produktet e shkëmbyera në tregjet financiare mund të dallohen sipas shkallës dhe 

llojit të pasigurisë së lidhur me shërbimet monetare të ardhshme, të vendosura nga 

kontrata që i gjeneron.7 Titujt e borxhit, si obligacionet, karakterizohen në përgjithësi 

nga pagesa e një shume të përcaktuar në terma absolutë ose me parametra specifike. 

Titujt e pronësisë, të përbëra nga aksionet, japin të drejtën e flukseve monetare 

variabël në funksion të rezultateve të sipërmarrjes emetuese dhe sidoqoftë në 

përmbushjen e detyrimeve financiare ndaj mbajtësve të kontratave të debisë. 

Ekzistojnë tituj të tjerë, të cilët, ashtu si obligacionet e konvertueshme, përfshihen në 

të dyja kategoritë. 

Këtyre produkteve ju shtohet edhe kategoria e titujve derivativë, (instrumenteve 

financiare të standardizuara), si opsionet dhe futures, çmimi i të cilave ka rrjedhur nga 

ai i titujve të tjerë, me të cilët janë të lidhur nëpërmjet detyrimeve specifike 

kontraktore.  

Tërësia e produkteve të trajtuara në tregjet financiare është e lidhur ngushtë me 

ofertën e një game të gjerë të shërbimeve financiare.8 Midis tyre janë shërbimet që 

lidhen me menaxhimin e riskut financiar.9 Historikisht, zhvillimi i tregjeve financiare 

është kushtëzuar nga shkalla e standardizimit10 të veprimtarive financiare11.  

                                                           
6 Padoa-Schiopa, T., Finanziari, mercati, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. IV, Roma: Instituti 

i Enciklopedisë Italiane, 1994, fq. 129. 
7 Penati, A., Il rischio azionario e la borsa: un’analisi del funzionamento del mercato italiano, Milano 

1991, fq. 86. 
8 Fabozzi F.J, Modigliani F., Capital markets institutions and instruments, Englewoods Cliffs, N.J., 

1991, fq 123.  
9 Mund të përmendim: shërbimet e këshillimit, të projektuara për të lehtësuar takimin në treg të ofertës 

dhe kërkesës së fondeve, për shembull nëpërmjet ndihmës që i ofrohet emetuesve në vendosjen e 

titujve të rinj; shërbimet që përmirësojnë likuiditetin e tregut, për shembull angazhimi për kuotim të 

vazhdueshëm. 
10 Standardizimi, duke dobësuar konotacionin bilateral të marrëdhënieve të financimit dhe duke 

garantuar zëvendësueshmërinë e veprimtarive të ndryshme, bën të praktikueshme format e 

shkëmbimeve shumëpalëshe, tipike të tregjeve financiare. 
11 Natyra e besueshme e veprimtarive financiare synon ti japë secilës prej tyre konotacione shume të 

individualizuara të cilat, duke vlerësuar marrëdhëniet bilaterale, privilegjojnë ndërmjetësimin e dhënies 

së kredisë. 
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Ishte Kenneth Arrow, fitues i çmimit Nobel, në vitet pesëdhjetë, që shpjegoi përse 

duhen tregjet financiare: ato duhen për të kontraktuar veprimtari financiare që 

mundësojnë marrjen e flukseve të caktuara të arkëtimit të ardhshëm në skenarë të 

caktuara të ardhshme dhe që duhet të përzgjidhen nga personat për të formuar 

portofola  në gjendje të prodhojnë burime të nevojshme pikërisht në skenarët në të 

cilët personat kanë më shumë nevojë për burime.12 

 

 

1.2 Origjina dhe zhvillimi i tregjeve financiare 

 

Në eksperiencën historike, shkëmbimi i veprimtarive financiare ka vonuar në 

përfshirjen e kufijve bilateralë duke sjellë një vonesë, prej disa shekujsh, në zhvillimin 

e tregjeve financiarë në krahasim me atë të institucioneve të para të kredisë. Titujt që 

fillimisht sollën tregjet e organizuara janë ato të emetuar nga debitori publik, të 

shkëmbyer në mënyrë korrekte në disa shtete europiane në shekullin XVII. Lindja e 

tregut të letrave publike në Angli, Holandë, Francë i ka rrënjët në reformën e 

financave të shtetit, të realizuar në shtetet kryesore europiane midis mesit të shekullit 

XVII dhe fundit të shekullit XVIII, me centralizimin progresiv të funksionit detyrues 

në duart e shtetit, dhe rregullimin vijues të hyrjeve fiskale dhe të emetimeve të titujve 

të debisë. Më i vonuar ishte fillimi i një tregu financiar të titujve privatë, të zhvilluar 

vetëm pas revolucionit industrial, kur fillimi i punimeve të mëdha të lidhura me 

zhvillimin e rrjetit të transportit solli iniciativa industriale me përmasa të tilla që të 

kërkonin burime financiare shumë të gjera, shumë më të larta se ato të dhëna nga 

rrethi i ngushtë i financuesve që kishin vënë në jetë manifakturat e para.  

Së bashku me përkufizimin e asetit ligjor në lidhje me formën e shoqërive dhe 

natyrën e kontratave të debisë dhe të pronësisë, një rol vendimtar për zhvillimin e 

tregjeve financiare ka pasur veprimtaria e rregullimit dhe kontrollit të këtyre 

organeve, e projektuar për të nxitur stabilitetin. Rivendosjet e papritura dhe të 

theksuara të portofolave ndaj aseteve më likuide të gjeneruara nga kriza e besimit në 

format e veçanta të investimeve financiare, në fakt, kanë përbërë pengesën më të 

rëndë në rritjen e tregut, që nga debutimi i tyre, duke shkaktuar një sërë rastesh të 

rënies drastike të kurseve, të njohura si krizat financiare. Ndër manifestimet më të 

hershme të këtyre krizave duhet të kujtojmë ato që, në fillim të shekullit të XVIII-të, i 

dhanë fund valëve spekulative në tregun anglez dhe në tregun francez, të njohura si 

flluska spekulative e Deteve të Jugut dhe Misisipit. Ka pasur kriza të shumta 

financiare në shekullin e XIX-të që kanë goditur tregje të ndryshme financiare duke u 

shtrirë shpesh përtej kufijve kombëtarë.13 Efektet më shkatërruese, si për intensitet si 

për gjerësinë e përhapjes ndërkombëtare, janë ato të shkaktuara nga kriza e tregut 

financiar amerikan të vitit 1929. Që atëherë, qëllimi për të zbutur efektet e 

paqëndrueshmërisë gjatë veprimtarive financiare ka forcuar më shumë procesin e 

rregullimit të tregut. Progreset e arritura në këtë fushë mund t'i atribuohen pjesërisht 

mungesës së ndikimit të krizës në strukturën produktive të New York Stock Exchange 

të 1987. Roli i tregjeve financiare, në sistemet e ndryshme kombëtare, ka qenë 

përgjithësisht në rritje, por edhe shumë i ndryshëm nga shteti në shtet. Evolucioni nuk 

ka ndodhur përgjatë një sekuence të caktuar të fazave, përkundrazi, ai duket se varet 

                                                           
12 http://www.emiliasantomauro.it/il-mio-progetto/il-problema-finanziario 
13 Kindleberger C. P., Manias, Panics and Crashes: A history of Finantial Crisis (Ëiley Investment 

Classics), 1989, fq. 270. 

http://www.emiliasantomauro.it/il-mio-progetto/il-problema-finanziario
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nga karakteristikat e veçanta të operatorëve, të cilët kërkojnë ose ofrojnë burime 

financiare në kontekste të ndryshme kombëtare. 

Evolucioni në tregjet financiare në kohë mund të ndiqet në dy drejtime kryesore: 

struktura institucionale dhe mënyra e përcaktimit të çmimit.14 Struktura institucionale, 

fillimisht, ishte kushtëzuar nga fakti se teknologjia e informacionit të kohës kërkonte 

një përqendrim fizik të operatorëve. Tregu, në kuptimin e Bursës, lindi si monopol 

natyror dhe ligjor i përcaktuar nga ky kufizim thelbësor. Disa vende, në veçanti ato 

anglosaksone, zgjodhën formën private. Bursa e Londrës dhe e New York-ut lindën 

nga iniciativa e punonjësve të specializuar, të cilët vendosën ti dedikoheshin këtyre 

shkëmbimeve, ashtu si punonjës të tjerë vendosën të bëheshin tregtarë çaji apo kafeje. 

Në vendet e Europës kontinentale, ku bën pjesë edhe Shqipëria, tregjet lindën si 

institucione shtetërore. Zakonisht, dallohet, duke iu referuar këtyre karakteristikave, 

një model i stilit anglosakson. Ky model është krijuar mbi dallimin midis veprimtarisë 

kredidhënëse dhe asaj të ndërmjetësimit dhe karakterizohet nga rëndësia që kanë 

tregjet në financimin e shoqërive. Ky model ndryshon nga modeli tipik i Europës 

kontinentale, si në lidhje me mundësinë për bankat që të kryejnë të dyja veprimtaritë 

edhe në supremacinë e instrumenteve bankare kundrejt instrumenteve të tregut. 

Drejtimi i dytë themelor, ka të bëjë me rregullat e ndjekura për mbledhjen e 

kërkesave dhe ekzekutimin e shkëmbimeve. Nga këndvështrimi teknik, kjo na kujton 

diferencimet e njohura midis tregjeve quote driven dhe order driven. Ajo çka na 

intereson të theksojmë është që tregu karakterizohet nga rregulla të cilat qartësojnë 

operativitetin.15 Rezultati i gjithë këtyre rregullave, është përcaktimi i çmimit për 

secilin prej instrumenteve financiare në treg. Me pak fjalë, price discovery (ose price 

formation)16 përbën fazën esenciale të tregut. 

Siç kemi pohuar në teori, në qoftë se instrumentet financiarë do të kishin një vlerë 

“objektive” problemi i zbulimit të çmimit do të ishte dytësor, pasi nuk do kishte ç’të 

zbulohej.17 Në të vërtetë nuk është kështu, pasi, investitorë të ndryshëm kanë 

pritshmëri të ndryshme nga të ardhurat që sigurohen nga instrumentet financiare dhe 

për rrjedhojë mbi vlerën e tyre aktuale. Detyra e tregut është zbulimi i çmimit që 

reflekton më mirë pritshmëritë e operatorëve. 

Centralizimi fizik i operatorëve ishte përgjigja e parë e natyrshme për të bërë më 

të efektshëm procesin e formimit të çmimeve. Tregu ka lindur kështu si një vend fizik 

(Bursa), dhe si një monopol natyror, madje edhe para se të jetë ligjor, pra, si treg 

“zyrtar” në fuqi të një pushteti të akorduar nga ligji. Evolucioni teknologjik ka 

humbur gradualisht këto elemente të monopolit. 

Tregu i titujve aksionare dhe ai i debisë publike në përgjithësi, kanë përfaqësuar 

segmentet me rëndësi më të madhe të tregut financiar. Atyre u është bashkuar, duke 

filluar nga vitet shtatëdhjetë, në një numër gjithmonë e më të madh shtetesh, tregu i 

titujve derivativë, zhvillimi i të cilit është bërë i mundur nga zgjerimi i njohurive 

teknike në fushën e formimit të çmimeve të këtyre veprimtarive dhe nga progresi në 

përpunimin elektronik të të dhënave. Deri në momentin kur informacionet ishin 

                                                           
14 Atack J., Neal L., The Origin and Development of Finantial Markets, Cambridge University, 2009, 

fq 123. 
15 Rregulla për mbledhjen e kërkesave, transmetimin dhe ekzekutimin e tyre, në veçanti rregulla në 

lidhje me faktin se kush do të ketë prioritet midis kërkesave. Rregulla në lidhje me shpërndarjen e 

informacioneve para dhe pas shkëmbimeve. 
16 Price discovery është procesi nëpërmjet të cilit arrihet në përcaktimin e çmimit për shkëmbimin e një 

instrumenti financiar. 
17 Schwartz R. A., Equity Markets. Structure, Trading and Performance, Harper & Row, New York, 

1998, fq 186. 
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relativisht të ngadalta dhe të kushtueshme, nuk kishte alternativë për centralizimin e 

shkëmbimeve. Jashtë tregut zyrtar, mund të ekzistonin vetëm shkëmbime të 

drejtpërdrejta midis palëve, kryesisht në bazë të telefonatave midis operatorëve të 

specializuar. Këto tregje quheshin “over the counter”, tregje mbi banak. Zhvillimi 

teknologjik ka mundësuar lidhjen e operatorëve midis tyre me kosto gjithmonë e më 

të ulëta dhe gjetjen e rrugëve alternative për mbledhjen e porosive dhe vendosjen e 

çmimeve.  

Ndikimi i teknologjisë, ka lehtësuar zhvillimin e formave alternative të 

shkëmbimeve të instrumenteve financiare. Fenomeni i lindur në Shtetet e Bashkuara 

arriti kulmin në vitet nëntëdhjetë në përmasa jashtëzakonisht të mëdha. Në fillim të 

vitit 1998 ekzistonin në fakt nëntë tregje të regjistruara (duke përfshirë NASDAQ i 

cili është regjistruar pranë Sec-Securities dhe Exchange Commission - si shoqatë e 

dealer-ave) dhe më shumë se njëzet qarqe alternative, me përmasa të mëdha të 

drejtuar kryesisht drejt investitorëve institucionalë.  

Përveç kësaj, më shumë se një qind e dyzet ndërmjetës kishin informuar Sec se 

kanë themeluar një sistem alternativ të negocimit. Kuptohet pse Ruben Lee ka krijuar 

akronimin sarkastik MONSTER18, një treg i ri i orientuar për të trembur rregulluesit e 

shkëmbimit.19 

Tregtia elektronike ka transformuar strukturën e tregut dhe i ka dhënë 

pjesëmarrësve më shumë zgjedhje. Ajo mundëson, gjithashtu, menaxhimin e 

volumeve të mëdha dhe zgjerimin e pjesëmarrjes.20 Nga një vend fizik unik, në të 

cilin operatorët e specializuar realizonin porositë me procedura pak të çuditshme, me 

të thirrura, është kaluar në qarqe telepatike në konkurrencë me njëra tjetrën ku 

gjithçka kryhet nëpërmjet kompjuterit.  

Përmirësime të tjera janë lëvizja për shlyerjen në kohë reale dhe rritja e rrjeteve, të 

cilat janë identifikuar si thelbësore kur kemi të bëjmë me rritjen e vëllimit të tregtisë 

së titujve.21 Në nivel institucional, sistemet e bankave, pikat e shkëmbimit monetar, 

brokerat e parave dhe të kleringut dhe shlyerjes janë duke u bashkuar, pra, janë duke u 

krijuar gjithmonë e më shumë lidhje dhe aleanca mes institucioneve, sidomos në 

Europë. 

Substanca vazhdon të mbetet price discovery, por mënyrat për realizimin e saj 

kanë ndryshuar tërësisht. 

 

 

1.3 Karakteristika dhe funksione të tregut financiar 

 

Tregu financiar, së bashku me instrumentet dhe me ndërmjetësit financiarë, 

përbën një nga elementët e sistemit financiar. Tregu financiar kontribuon në arritjen e 

objektivave të sistemit financiar. Në qoftë se një sistemi financiar i kërkohet të 

promovojë dhe të lehtësojë akumulimin e kursimeve dhe financimin e investimeve, 

rregullimin e tregtisë dhe rregullimin e menaxhimit të rrezikut, tregu financiar ka 

funksionin të lehtësojë transferimin e burimeve nga subjektet me një tepricë tek ata në 

deficit dhe rishpërndarjen e risqeve brenda sistemit financiar. 

                                                           
18 Market-Oriented-New-Systems-for-Terrifying-Exchange-Regulators. 
19 Ruben Lee, What is an Exchange? The automation, Management and Regulation of Financial 

Markets, Oxford, Oxford University Press, 1998, fq 264. 
20 Allen H., Hawkins J. and Sato S., Research Paper Nr. 7 “Electronic Trading and its Implications for 

Financial Systems” (Nëntor 2001). 
21 Forumi Europian i titujve, “Submission on the New Basel Capital Accord” (2001). 
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Funksioni kryesor i çdo tregu, pra edhe i atyre financiarë, është të lejojnë 

përputhjen e kërkesës dhe ofertës në aspektin e çmimeve dhe sasisë së shkëmbyer. 

Natyrisht blerësi kërkon oferta me çmim më të ulët në dispozicion, ndërsa shitësi 

kërkon të lëvizë në drejtim të kundërt. Kur të dy nevojat përputhen, mund të 

përfundojë transaksioni dhe themi se marrëveshja është bërë. Nëpërmjet blerjes së 

titujve, të kryer mundësisht nëpërmjet ndërmjetësve të specializuar, individët kanë 

mundësi të zgjedhin mënyrën e mbajtjes së kursimeve të tyre për shkak të 

shpërndarjes së dëshiruar të niveleve të konsumit gjatë ekzistencës së tyre. Kjo u lejon 

atyre të garantojnë një nivel minimal të konsumit që është i pavarur nga luhatjet e 

ekonomisë.22 

Një funksion tjetër i tregut financiar është të sigurojë likuiditet për negociatat, pra, 

një treg efikas është një treg ku, në nivele të ndryshme të çmimeve, ka shumë oferta 

dhe kërkesa.  

Një treg financiar quhet i rregulluar në rast se transaksionet që përfshijnë një 

instrument financiar janë të paracaktuara për sa i përket sasisë së negociuar dhe 

kushtet e rregullimit, kryesisht afatet dhe mënyrën e pagesës. Ndërsa, përkufizohet 

treg mbi banak (OTC), nëse ato janë të specifikuara dhe të përshtatura në çdo blerje të 

veçantë. 

Nganjëherë, tregu financiar nuk pasqyron ekonominë reale, për faktin se vlera me 

të cilën shkëmbehet një instrument i caktuar financiar mund të mos përfaqësojë 

realisht vlerën e titullit të emetuar nga shoqëria me të cilin është i lidhur instrumenti 

financiar. 

Mund të ndodhë që, ecuria e kuotimeve të drejtohet vetëm nga njoftimet e bursës 

të cilat nuk janë gjithmonë të kontrolluara dhe të besueshme. Nëse ndjekim në mënyrë 

të drejtpërdrejtë bursën asistojmë në dinamika të çmimeve të lidhura më shumë me 

pritshmërinë dhe aspektet emocionale të parashikimeve të investitorëve se sa me 

realitetin e fakteve dhe me potencialet e shoqërive të kuotuara. Grafikët e bursës që 

mund të konsultojmë në kohë reale ose ditën e nesërme nëpër gazeta, ngjajnë shpesh 

me panorama nervore të karakterizuara nga ngritje dhe zbritje të pamundura. 

Në kuadrin europian, një nga objektivat kryesore të FSAP “Financial Services 

Action Plan”23 ishte të zhvillonte një treg pan – europian të madh dhe efikas të 

kapitalit, për të zëvendësuar mozaikun e tregjeve të veçanta kombëtare ose rajonale, 

subjekt i ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme kombëtare, të cilat ekzistonin 

pavarësisht përpjekjeve të mëparshme për ti harmonizuar. 

Një treg mund të ekzistojë nëse ka një furnizim të mjaftueshëm të shitësve dhe 

blerësve. Blerësit do të marrin pjesë në tregje në numër më të madh nëse ata do të 

kenë besim se do të trajtohen drejtësisht, se do tu jepen shpjegime të mjaftueshme për 

çka u është ofruar, se ata mund të besojnë shitësin, se ata mund të besojnë se çmimet 

me të cilat po blejnë janë të drejta dhe se nuk janë manipuluar për tu mashtruar. 

Krijimi i tregut që u jep investitorëve këtë besim është, në thelb, objektivi i 

Direktivave FSAP.  

 

 

                                                           
22 Modigliani F., Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations, in Macroeconomics and 

finance. Essays in honor of F. Modigliani, ed R. Dombusch, S. Fischer, J. Bosson, Cambridge (Mass.) 

1987, fq. 15. 
23  Plani i Veprimit për Shërbimet Financiare, i filluar në vitin 1999 dhe që është pasqyruar më vonë në 

42 direktiva. 
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1.4 Kriteret e klasifikimit të tregut financiar  

 

Duke qenë se, tregu financiar përfshin të gjitha shkëmbimet, për të gjitha 

instrumentet financiare, mendojmë se nevojitet analiza e karakteristikave të 

instrumenteve të shkëmbyera, ose e mënyrave me të cilat zhvillohen shkëmbimet, në 

mënyrë që të  mund të identifikohen tregjet financiare njëri nga tjetri. Rregullat, në 

bazë të të cilave kryhen shkëmbimet në treg për një instrument financiar të veçantë (p. 

sh. aksione), mund të ndryshojnë thellësisht nga ato të përdorura nga tregjet që lidhen 

me instrumente të tjera financiare (p.sh. të monedhës). Në mënyrë të ngjashme, prania 

e llojeve të ndryshme të operatorëve (Banka) në tregje të ndryshme (të pasurive të 

luajtshme, kredidhënies, etj) tenton të karakterizojë funksionimin. Për të analizuar një 

treg financiar është e nevojshme që të ketë një sërë kriteresh të klasifikimit nga të cilat 

do të identifikohen tregjet specifike. 

 

 

1.4.1 Tregu i kreditimit, tregu i sigurimeve dhe tregu i letrave me vlerë 

  

Tregu financiar zakonisht ndahet në tre sektorë: tregu i kreditimit, tregu i 

sigurimeve dhe tregu i letrave me vlerë, ndarje që bazohet në llojin e instrumenteve 

financiare të negociuar dhe në rolin e ndryshëm të luajtur nga ndërmjetësit. 

Tregjet në të cilat negociohen instrumente të patransferueshme, quhen tregje të 

kreditimit.24 Tregu i kreditimit karakterizohet nga shkalla e lartë e personalizimit të 

kontratave (hua, çelje kredie, etj.). Palët janë, në fakt, të lira të përcaktojnë 

karakteristikat dhe kushtet e çdo marrëdhënieje ose operacioni (shumat, normat e 

interesit, kohëzgjatjen, kostot, etj.).  

Industria e sigurimeve filloi të zhvillohej pas liberalizimit të tregut në vitin 1999 

dhe aktualisht, në Shqipëri operojnë 11 kompani sigurimesh, 3 prej të cilave ofrojnë 

sigurim jo-jete.25 Në tregun e sigurimeve, investitori paguan një prim për të marrë, si 

shpërblim sigurimi, mbulimin për riskun e verifikimit të disa ngjarjeve të ardhshme 

dhe jo të sigurta.26 

Tregu i letrave me vlerë karakterizohet nga shkalla e lartë e standardizimit të 

instrumenteve financiare që tregtohen në të (aksione, obligacione etj.) dhe për praninë 

e një tregu sekondar (bursa) ku titujt në qarkullim mund të tregtohen para se të jenë 

maturuar. Qeveria është i vetmi tregtues i letrave me vlerë në Shqipëri dhe segmenti 

më aktiv në tregun e letrave me vlerë është ai i bonove të thesarit dhe obligacioneve.27 

Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë vitit 2012 (periudha janar-

qershor) u dominua në masën 81,76% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër 

(bono thesari) dhe 18,24% nga instrumente afatgjatë (obligacione).28 Për sa i takon 

numrit të transaksioneve, 98,68% e të gjitha transaksioneve të tregut me pakicë të 

letrave me vlerë të Qeverisë, i takojnë transaksioneve të kryera me bono thesari.29 

                                                           
24http://www.betaomegachi.com/media/Sistema-Finanziario-Dispensa-I-parziale-

www.betaomegachi.com_.pdf 
25http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-

Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf fq. 112. 
26http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-

content/uploads/2011/04/GDG_Introduzione_Mercati-Finanziari_agg_2000.pdf 
27http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-

Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf fq. 112.  
28 Idem.  
29 Idem.  

http://www.betaomegachi.com/media/Sistema-Finanziario-Dispensa-I-parziale-www.betaomegachi.com_.pdf
http://www.betaomegachi.com/media/Sistema-Finanziario-Dispensa-I-parziale-www.betaomegachi.com_.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20112
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20112
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/04/GDG_Introduzione_Mercati-Finanziari_agg_2000.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/04/GDG_Introduzione_Mercati-Finanziari_agg_2000.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20112
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20112
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Investitorët individualë, të cilët kryejnë rreth 97.49% të të gjitha transaksioneve në 

tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë dominojnë këtë treg në raport me 

personat juridikë.30 Në ditët e sotme xhiroja e tregjeve të letrave me vlerë përfshin 

miliarda dollarë.31 

 

 

1.4.2 Tregu i brendshëm dhe tregu i jashtëm 

 

Nga perspektiva e shtetit të origjinës, tregu financiar mund të dallohet në treg të 

brendshëm dhe treg të jashtëm.  

Tregu i brendshëm, i quajtur edhe tregu kombëtar, përbëhet nga dy pjesë: tregu i 

brendshëm dhe tregu i huaj. Tregu i brendshëm është ai ku emetuesit me banim në 

vend emetojnë tituj dhe ku këto tituj tregtohen më pas. Tregu i huaj është ai ku shiten 

tituj dhe ku ato tregtohen jashtë vendit të emetuesit. 

Tregu i jashtëm është tregu ku tregtohen titujt që kanë dy karakteristikat dalluese 

të mëposhtme: 1) në emetim ato i janë ofruar në të njëjtën kohë investitorëve të 

shteteve të ndryshme dhe 2) ato janë emetuar për investitorët e një shteti të ndryshëm 

nga juridiksioni i shtetit ku ka selinë shoqëria emetuese. Tregu i jashtëm është 

referuar edhe si tregu ndërkombëtar, tregu në det të hapur, dhe Euromarket, 

pavarësisht faktit se ky treg nuk kufizohet në Europë. 

 

 

1.4.3 Tregu primar dhe tregu sekondar 

 

Tregjet për të funksionuar kanë nevojë për struktura operative pak a shumë 

komplekse dhe në çdo rast edhe për ndërhyrjen e ndërmjetësve ad hoc, detyra 

kryesore e të cilëve konsiston në lehtësimin e emetimit dhe më pas të tregtimit të 

instrumenteve financiare. Kjo kërkon ndërhyrjen e tyre si në pjesën e tregut në të cilën 

ndodhin emetimet e instrumenteve financiare, në tregun primar, ashtu edhe në 

negociatat e mëvonshme, në tregun sekondar.32 Tregu primar është i përbërë nga 

negociatat që kanë për objekt titujt e emetuar për herë të parë dhe për këtë arsye, si 

përkufizim, janë negociuar për herë të parë.33 Në të negociohen instrumente të 

emetuara nga një subjekt, si për shembull një shoqëri, në mënyrë që të merren 

financime dhe në përgjithësi për të mbledhur kapital. Duke qenë se bëhet fjalë për 

tituj të emetuar rishtazi, çdo shkëmbim që ndodh në tregun primar ndihmon për të 

rritur numrin e titujve në qarkullim. 

Me fjalë të tjera, tregu primar identifikon serinë e veprimeve nëpërmjet të cilave 

tërësia e individëve nënshkruan instrumente financiare të emetuara rishtazi kundrejt 

pagesës, në favor të emetuesit, të mjeteve financiare. 

                                                           
30 Idem. 
31 Kthimi i letrave me vlerë vlerësohet të jetë rreth 50 trilion Euro në një kohë prej dy ose tre ditësh. 

Letrat me vlerë të mbajtura në sistemin e tërthortë vlerësohet të kenë një vlerë prej rreth 50 trilion 

Euro, G Morton, “Legal Risk and its Impact on Market Efficiency” në “Legal Risk and Market 

Efficiency” Seminari UNIDROIT mbi rregullat e harmonizuara mbi mbajtjen e titujve nga një 

ndërmjetës (Shkurt 2004). 
32 Banfi Alberto, I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della Borsa, Botimi 

i shtatë, ISEDI, Torino 2013, fq. 8. 
33 http://www.e-meffea.net/webbook/Download/I%20mercati%20finanziari.pdf 

http://www.e-meffea.net/webbook/Download/I%20mercati%20finanziari.pdf


 

  25 

 

Një negocim i takon tregut sekondar nëse ka për objekt tituj të negociuar më parë, 

pra, që janë tashmë në qarkullim. Tregu sekondar, është vendi në të cilin kryhet 

negocimi i instrumenteve financiare në qarkullim, që mund të marrë konfigurime të 

ndryshme bazuar në nivelet e negocimit. Tregjet sekondare janë klasifikuar gjithashtu 

në aspektin e bursave të organizuara dhe tregjeve mbi banak (OTC).34 Në tregun 

sekondar nuk emetohen instrumente të reja financiare, dhe as nuk financohen 

operatorë finalë. Ajo që ndodh, është transferimi i pronësisë së një instrumenti nga një 

operator në një tjetër. 

Nga ky klasifikim, vërehet se tregu primar kryen funksionin e financimit të 

emetuesit të titujve, ndërsa tregu sekondar ka funksionin e lehtësimit të investimeve të 

instrumenteve financiare nga individët, duke favorizuar likuiditetin e tyre. Me fjalë të 

tjera, operacionet e kryera në tregun primar furnizojnë tregun e instrumenteve 

financiare për shkak se ato përcaktojnë emetimin e instrumenteve "të reja" financiare, 

ndërkohë që transaksionet në tregun sekondar, që kanë për objekt instrumentet 

financiare “të vjetra”, pra që janë tashmë të emetuara në treg, nëpërmjet operacioneve 

të tregut parësor, do të rrisin nivelin e likuiditetit. 35 

Emetimi i instrumenteve financiare, ose aktivizimi i operacioneve të tregut primar, 

mund të ndodhë sipas modaliteteve të ndryshme në lidhje me vetë strukturën e 

procedimit të emetimit të ndjekur nga emetuesi, si edhe në bazë të karakteristikave 

ekonomiko – teknike të instrumenteve financiare që do të emetohen.  

 

 

1.4.4 Tregu i parasë (valutor) dhe tregu i kapitalit 

 

Në bazë të kohës së maturimit të instrumenteve financiare të negociuara, dallohen 

tregjet e parasë nga tregjet e kapitalit. Në instrumente të tregut të parasë, 

përgjithësisht, bëjnë pjesë të gjithë ato instrumente ose letra me vlerë që kanë afat 

maturimi deri në një vit. Këtu përmendim: bonot e thesarit, premtim-pagesat, dëftesat 

tregtare, REPO-t36 dhe Reverse REPO-t37, pranimet bankare, certifikatat e depozitave, 

etj.38  

Në tregjet e parasë shkëmbehen instrumentet financiarë afatshkurtër. Tregu i 

parasë është sektori i tregut financiar që përfshin instrumentet financiare që kanë një 

afat maturimi ose pagese një vit ose më pak se një vit në momentin e emetimit. Këto 

janë kryesisht tregje me shumicë.39 I përkasin tregut valutor si transaksionet mbi 

instrumentet financiare të emetuara rishtazi kohëzgjatja e të cilave është më e vogël se 

dymbëdhjetë muaj, ashtu dhe instrumentet financiare në qarkullin të cilat, edhe pse 

                                                           
34 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 
35Banfi Alberto, I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della Borsa, Botimi 

i shtatë, ISEDI, Torino 2013, fq. 8.  
36 REPO është marrëveshje riblerjeje, është ekonomikisht e ngjashme me huanë e siguruar, me blerësin 

(efektivisht huadhënësin ose investitorin) që merr titujt si kolateral për mbrojtjen e tij ndaj dështimit të 

shitësit. Marrëdhënie huazimi, në themel të së cilës qëndron angazhimi i bankës qendrore që, në 

përfundim të kohëzgjatjes së marrëveshjes, të kryejë një transaksion të kundërt: t'i kthejë bankës 

likuiditetin. 
37 Reverse REPO është marrëveshje e anasjelltë riblerjeje, është thjesht e njëjta titujt blihen, duke rënë 

njëkohësisht dakord që të rishiten në një datë të ardhshme të përcaktuar, me një çmim të paracaktuar. 
38http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20dhe%20Letrat%20m

e%20Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf 
39 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 

http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20dhe%20Letrat%20me%20Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20dhe%20Letrat%20me%20Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf
http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf
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kanë pasur një kohëzgjatje fillestare më të gjatë, do të përfundojnë brenda 

dymbëdhjetë muajve nga negocimi.  

Pjesa më e madhe e tregut të parasë ka të bëjë me transaksionet që mund të 

përfundojnë brenda një ditë apo brenda disa orëve. Janë operacione tipike të tregut 

monetar ato që kanë kadenca “overnight” (brenda ditës) ose “tomorrow next” (deri në 

mëngjesin e ardhshëm), që parashikojnë mbylljen brenda 24 orëve ose 48 orëve nga 

fillimi. Karakteristika dalluese e tregut monetar është prania mbizotëruese e bankave. 

Tregu i kapitalit, është sektori i tregut financiar ku tregtohen instrumentet 

financiare afatgjata të emetuara nga korporatat dhe qeveria. Këtu “afatgjatë” i 

referohet një instrumenti financiar me një maturitet fillestar më të madh se një vit dhe 

titujt e përhershëm (ato që nuk kanë maturim). Ka dy lloje të titujve të tregut të 

kapitalit: ato që përfaqësojnë aksione, të quajtura gjithashtu equity, të emetuara nga 

korporatat, dhe ato që përfaqësojnë borxhin, ose debinë e emetuar nga korporatat dhe 

nga qeveria qendrore dhe lokale.40  

Jeta e mbetur e instrumenteve të negociuar lejon, në përgjithësi, vlerësimin e 

qëllimit të operatorëve. Mund të thuhet se tregu i parasë, duke negociuar tituj 

afatshkurtër, plotëson nevojat e likuiditetit afatshkurtër të operatorëve, duke i lejuar 

ata që të investojnë burimet e tepërta ndaj shpenzimeve aktuale apo të marrin hua 

parà, për të përballuar nevojat e papritura dhe të përkohshme të shpenzimeve. 

Tregu i kapitalit është i lidhur me investimet dhe financimet e periudhës 

afatmesme – afatgjatë. Duke iu referuar negociatave që kanë për objekt instrumente 

me kohëzgjatje më të madhe se 12 muaj, tregu i kapitalit, përfaqëson tregun në të cilin 

financohen projektet e investimit.  

Sipas natyrës së marrëdhënies midis financuesit dhe të financuarit, dallohet midis 

tregut të obligacioneve dhe tregut të aksioneve. Në të parin marrëdhënia midis palëve 

është një marrëdhënie kredie ku, pavarësisht faktit nëse marrëdhënia është e 

personalizuar (p.sh. kredi bankare) ose e standardizuar brenda një vlere të luajtshme 

(p.sh. obligacion), debitori merr angazhimin për të kthyer në kohën dhe mënyrat e 

caktuara kapitalin e marrë hua, duke njohur interesat për të cilat është dakordësuar. 

Në tregun e aksioneve marrëdhënia tipike e pjesëmarrjes së aksioneve e sheh 

aksionarin financues si të interesuar në mënyrë të drejtpërdrejtë për performancën e 

shoqërisë, duke lidhur me të rendimentin e investimit të tij. 

Përmasat dhe sidomos aftësia e tregut të kapitalit për të vënë në kontakt individët 

financues (p.sh. familje, investitorë institucionalë, etj.) dhe debitorët që janë “të 

financuarit” (p.sh. biznesi, qeveria, etj), janë elemente veçanërisht të rëndësishme të 

gjykimit të cilësisë së një sistem financiar. Një rol thelbësor në tregun e kapitalit luhet 

nga Bursa, pasi ajo ka tendencë të përqendrohet në emetimet apo shkëmbimin e 

titujve të obligacioneve dhe aksioneve. 

 

 

1.4.5 Tregu me pakicë dhe tregu me shumicë 

 

Në bazë të sasisë objekt shkëmbimi, është e mundur të bëhet dallimi midis 

tregjeve me pakicë dhe tregjeve me shumicë. Në tregjet me pakicë, përfshihen 

negociatat që kanë të bëjnë me sasi modeste të instrumenteve financiare. Një treg me 

pakicë në përgjithësi është i identifikueshëm si i tillë nga mungesa e sasive minimale 

të negocimit ose për sasinë e tyre të kufizuar. Në një treg me shumicë, ndodhin 

                                                           
40 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 

http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf
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negociata të karakterizuara nga përmasa të mëdha dhe nga ndalimi i negocimit të 

sasive më të vogla se një prag i caktuar (sasia minimale e negocimit). 

Në tregun me pakicë operojnë zakonisht personat fizikë, ndërsa në tregun me 

shumicë operojnë persona kryesisht juridikë të specializuar siç mund të jenë Bankat 

Qendrore ose Ministria e Financave.41 

 

 

1.4.6 Tregjet order driven dhe tregjet quote driven 

 

Struktura e tregjeve financiare, është tërësia e sistemeve dhe procedurave që 

përkufizojnë negociatat.42 Duke iu referuar modaliteteve të negocimit dhe formimit 

dallohen tregjet order driven dhe tregjet quote driven. Tregjet Order driven përdorin 

rregulla tregtimi për rregullimin e tregtive të tyre.43 Në tregjet me ankand çmimi 

përcaktohet duke krahasuar e propozimet e negocimit44 (propozime në blerje dhe 

propozime në shitje) të vendosura nga operatorë të ndryshëm, të cilët përkatësisht 

kërkojnë dhe ofrojnë një titull të caktuar. Shprehja order griven, e cila asociohet me 

tregjet e drejtuar nga porosia, kujton faktin se në këtë sistem çmimi përcaktohet nga 

krahasimi i porosive (order) që lidhen me një bashkësi homogjene të operatorëve. 

Modeli i tregut në Bursën e Tiranës është “treg i drejtuar nga porosia”.45  

Karakteristikë e këtij tregu është se mungojnë ndërmjetësit financiarë të quajtur 

“krijues tregu”.  

Termi krijues tregu (market maker), lidhet me një subjekt i cili është gjithmonë i 

gatshëm të ofrojë një çmim, për një instrument të caktuar financiar, edhe në kushte të 

pazakonta të tregut. 

Tregu i krijuesit të tregut është një treg ku një person, zakonisht një ndërmjetës, 

vepron si një kundërpalë e drejtpërdrejtë e të gjithë operatorëve të tjerë, duke 

premtuar që të blerë nga kushdo që dëshiron të shesë dhe të shesë për këdo që 

dëshiron të blerë, duke deklaruar çmimet që synon si në rastin e blerjes edhe në atë të 

shitjes. Është thelbësore që, për të kryer negociatat, të kontaktohet krijuesi i tregut. 

Duke qenë se çmimi, nuk është më i drejtuar nga porositë e operatorëve por, 

përcaktohet nga krijuesi i tregut, tregjet e krijuesit e tregut quhen ndryshe dhe tregje 

quote driven. 

Ndryshe nga tregjet order driven, ku mund të përcaktohet një çmim i vetëm, në 

tregjet quote driven krijuesi i tregut përcakton çmime të ndryshme për blerjet dhe 

shitjet. Në tregjet e krijuesve të tregut operatorët mund të zgjedhin të aderojnë në 

propozimet e krijuesit të tregut, ku çmimet janë përcaktuar paraprakisht nga vetë 

krijuesi i tregut. Diferencimi midis çmimit, më të ulët (bid quote), me të cilin krijuesi i 

tregut është i disponueshëm të blerë nga tregu, dhe çmimi më i lartë (ask quote), me të 

                                                           
41 Kromiçi A., Legjislacioni Shqiptar Mbi Tregun Financiar Jo-Bankar, punim i paraqitur në 

konferencën shkencore kombëtare “Zhvillime dhe Risi të së Drejtës Private” të organizuar nga 

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës UT, 12.12.2011, fq. 4. 
42 La riforma dei mercati finanziari europei alla luce della direttiva sui Servizi di investimento, nën 

kujdesin e M. Bagella, Dokumente CEIS, 5, Roma 1998, (në veçanti L. Cavallo, L’impatto della 

direttiva Eurosim sull’efficienza dei mercati, faqe 62. 
43 Harris L., Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners, Oxford University Press, 

2003, fq.22.  
44 Një propozim negocimi është urdhër blerjeje ose shitjeje i dhënë nga një operator në treg të 

rregulluar. Në propozimin e negocimit duhet të tregohet titulli objekt i negocimit, natyra e urdhrit 

(shitje apo blerje), sasia, çmimi dhe kushtet përkatëse. 
45 http://www.tse.com.al/?fq=brenda&m=shfaqart&gj=gj1&aid=85  

http://www.tse.com.al/?fq=brenda&m=shfaqart&gj=gj1&aid=85
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cilin ai është i disponueshëm të shesë, përcaktohet bid-ask spread. Bid-ask spread 

përdoret zakonisht si parametër i efikasitetit të një tregu: sa më i vogël është bid-ask 

spread, aq më i madh është efikasiteti i tregut. 

Avantazhi kryesor i një tregu quote driven është efekti i menjëhershëm. Në fakt 

prania e krijuesit të tregut siguron që të jetë gjithmonë e mundur realizimi i 

negociatave duke gjetur menjëherë një kundërpalë.46 

Cila është diferenca midis një dealer dhe një market maker? Në të dyja rastet 

bëhet fjalë për ndërmjetës që negociojnë instrumente financiare për llogari të tyre, 

duke marrë përsipër një risk dhe duke fituar diferencën midis çmimit të blerjes dhe 

çmimit të shitjes (bid-ask spread). Ndërsa, dealer-i vepron me nxitjen e investitorëve 

kur e gjykon të arsyeshme, krijuesi i tregut është i detyruar të mbyllë shkëmbimin me 

kushtet e ekspozuara me këdo që bën kërkesë (të çmimit dhe sasive maksimale të 

trajtuara). Pra, dealer-it i lejohet, nëse e gjykon të përshtatshme, të pezullojë për një 

kohë të caktuar paraqitjen e propozimeve të shitjes dhe të blerjes, por kjo nuk i lejohet 

krijuesit të tregut, i cili është angazhuar për të siguruar negocim të pandërprerë të 

titujve për të cilat ka rolin e krijuesit të tregut. Si përfundim mund të themi se, me 

përjashtim të verifikimit të rrethanave të caktuara, krijuesi i tregut është i detyruar të 

paraqesë në mënyrë të vazhdueshme propozimet e tij. 

Në tregjet (quote dhe order driven) është e shpeshtë prania e broker-ave, 

ndërmjetës financiarë që negociojnë instrumente financiare për llogari të të tretëve 

dhe fitojnë një komision mbi vlerën e porosisë. Ndryshe nga dealer-at dhe nga 

krijuesit e tregut, ata nuk marrin risqe të tregut mbi bilancin e tyre, por pësojnë vetëm 

riskun e përgjithshëm të sipërmarrjes, pra, riskun që fitimet të mos të arrijnë të 

mbulojnë kostot operative, në pjesën më të madhe fikse dhe të sigurojnë një marzh 

fitimi.47 

 

 

1.4.7 Tregu fizik dhe tregu i sistemeve elektronike (elektronik) 

 

Duke vlerësuar lokalizimin e shkëmbimeve, është e mundur të dallohen tregjet 

fizike që identifikohen me tregjet e të thirrurave (open out cry market) nga tregjet e 

sistemeve elektronike (electronic market). Në tregjet fizike, operatorët, që duan të 

negociojnë një instrument të caktuar financiar, takohen fizikisht në një vend dhe 

ndërveprojnë me qëllim identifikimin e një kundërpale të disponueshme për të 

mbyllur një transaksion me kushtet dhe sasitë e kërkuara.  

Në tregjet telepatike, operatorët bëjnë kërkesat e tyre të negocimit në një sistem 

elektronik që, duke ndjekur rregullat dhe kriteret e paravendosura, kombinon 

propozimet që përshtaten me njëra tjetrën për të realizuar më pas tregtimin. Ndërsa në 

tregjet fizike operatorët duhet domosdoshmërish të jenë të pranishëm në treg, në 

tregjet telematike është e mundur një akses në largësi (remote access). Operatorët pra, 

mund të dërgojnë porositë e tyre me anë të lidhjeve në distancë (internet, telefon, etj.), 

pa shkuar personalisht në treg. Informatizimi i tregut ka mundësuar facilitete për 

operatorët financiarë të cilët mund të veprojnë njëkohësisht në dy ose më shumë 

tregje, ndërsa tregjet me prani fizike detyrojnë një operator të zgjedhë tregun në të 

                                                           
46http://host.uniroma3.it/docenti/previati/corsi/eif/documenti/13_EIF20082009_MercatiFinanziari_Mo

netario.pdf I mercati finanziari: classificazione e realtà italiana. Il mercato monetario, Economia degli 

Intermediari Finanziari A.A. 2008-2009 13 maj 2009, fq 14. 
47 Idem.  

http://host.uniroma3.it/docenti/previati/corsi/eif/documenti/13_EIF20082009_MercatiFinanziari_Monetario.pdf
http://host.uniroma3.it/docenti/previati/corsi/eif/documenti/13_EIF20082009_MercatiFinanziari_Monetario.pdf
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cilin do të negociojë, duke qenë se nuk mund të jetë i pranishëm fizikisht në të dyja 

vendet njëkohësisht. 

Kohët e fundit, faktorë të ndryshëm kanë kontribuar në procesin e zgjerimit të 

tregjeve financiare në një shkallë globale të njohur si procesi i globalizimit. Tre 

faktorët më të rëndësishëm, të cilat janë zhvilluar janë: a) inovacionet teknologjike, që 

kanë revolucionuar tërësisht sistemet tradicionale të negocimit, të kontrollit të 

tregjeve botërore dhe të analizës së të dhënave financiare. Falë sistemeve telematike, 

është i mundur aksesi në informacione që lidhen me tregjet botërore në kohë reale, 

përdorimi i teknikave të analizës së të dhënave për të dalluar karakteristikat e 

rendimentit dhe të riskut të veprimtarive të ndryshme dhe mundësitë e arbitrazhit, 

realizimin në pak sekonda të porosive në këto tregje nëpërmjet një terminali; b) 

liberalizimin48 e tregut dhe të institucioneve; c) rritjen e numrit të investitorëve 

institucionalë në tregjet financiare.49  

 

 

1.4.8 Tregu i rregulluar dhe tregu mbi banak (OTC)50 

 

Në bazë të pranisë së një rregullimi specifik dhe organizimit që përcaktojnë 

modalitetet nëpërmjet të cilave takohen kërkesa dhe oferta e instrumenteve financiare, 

është e mundur të dallohen tregjet e rregulluara nga tregjet mbi banak.  

Tregu konsiderohet i rregulluar, kur është e pranishme figura e një menaxhuesi të 

tregut që përcakton rregullat nëpërmjet të cilave përzgjidhen instrumentet e 

negociueshme në vetë tregun, përcakton kërkesat që duhet të kenë operatorët për t’u 

pranuar në negociata dhe përcakton rregullat e funksionimit të tregut në përgjithësi. 

Nëse i referohemi tregjeve evropiane, mund të themi se këto janë, në thelb, tregje që 

bashkojnë shitësit dhe blerësit, në mënyrë që tu mundësojnë atyre të arrijnë në 

marrëveshje për blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare, të cilat janë të 

autorizuara sipas Direktivës së Tregjeve të Instrumenteve Financiare (MiFID).51 

Shembull tipik i tregut të rregulluar është Bursa. Bursat janë vende qëndrore të 

tregtimit.52 Bursat janë organizuar për të eliminuar virtualisht të gjithë riskun e 

kredisë.53 Përveç tregjeve të rregulluara, një sërë shtetesh europiane kanë tregje të 

tjera, të cilat janë jashtë qëllimit të Direktivave, por që janë, nga ana tjetër, subjekt i 

rregullave kombëtare, zakonisht të vendosura nga bursat që drejtojnë ato, si për 

shembull  tregu i titujve financiarë për shkëmbimet profesionale të Bursës së Londrës 

apo shkëmbimi i aksioneve EuroMTF i Luksemburgut. Zakonisht, këto njihen si 

                                                           
48 Liberalizimi qëndron në liberalizimin e lëvizjes së kapitaleve dhe në eliminimin e kufizimeve në 

pjesën më të madhe të shteteve në zhvillim dhe të G-7. Impulsi fillestar i liberalizimit dhe integrimit të 

tregjeve financiare europiane ka nisur në Britaninë e Madhe, që me iniciativën e njohur si Big Bang ka 

liberalizuar tregun aksionar dhe atë të titujve të Shtetit duke induktuar kështu në mënyrë progresive 

edhe shtetet e tjera të ndërmarrin masa analoge në tregjet e tyre, dhe është përforcuar nga direktivat e 

Bashkimit Evropian. 
49 Fabozzi F.J., Modigliani F, Mercati finanziari: strumenti e istituzioni, Bologna 1995, faqe 135. 
50 Over the counter. 
51 MiFID, neni 4 (1) (14). Markets in Financial Instruments Directive, Direktiva 2004/39/EC e 

Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 21 prill 2004 në lidhje me tregjet e instrumenteve 

financiare e cila ka ndryshuar direktivat e Këshillit 85/611/EEC dhe 93/6/EEC dhe Direktivën 

2000/12/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit dhe ka shfuqizuar Direktivën e Këshillit 93/22/EEC. 
52 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 
53 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, botimi i 5-të, Prentice Hall, Financial Series, 

faqe 2. 
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“Tregje të rregulluara të shkëmbimit”. Për qëllimet e MiFID ato janë, teknikisht, 

platforma shumëpalëshe të tregtimit ose MTF. 

Një treg OTC, zakonisht, gjendet atje ku tregtohen instrumente financiare të 

palistuara.54 Tregu over the counter është një alternativë e rëndësishme për 

shkëmbimet dhe, i matur në termat e volumit total të tregtimit, është bërë shumë më i 

madh se tregu i shkëmbimeve të tregtuara (exchange-traded market).55 Është një rrjet 

dealer-ash të lidhur me telefon dhe kompjuter, të cilët nuk takohen fizikisht.56 Tregu i 

parregulluar pret të gjitha shkëmbimet e titujve që ndodhin jashtë tregjeve të 

rregulluara. Një shembull i negocimit të ndodhur jashtë tregjeve të rregulluara është ai 

në të cilin një investitor hyn në kontakt në mënyrë të drejtpërdrejtë me një investitor 

tjetër të cilit i shet drejtpërdrejt titujt. Duke qenë se shkëmbimi nuk është kryer në 

bursë, por me anë të kontaktit të drejtpërdrejtë të investitorëve, negocimi do të 

konsiderohet i kryer në tregun e parregulluar. 

Autoriteti miraton rregulla për organizimin dhe funksionimin e tregjeve mbi 

banak.57  

 

 

1.4.9 Tregu spot (cash, i menjëhershëm) dhe tregu i së ardhmes58 (i 

derivuar) 

 

Duke iu referuar rregullores së shkëmbimit, është e mundur të dallohen tregjet e 

menjëhershme nga tregjet e të ardhmes. Dallimi midis tregjeve të menjëhershëm dhe 

tregjeve të së ardhmes kërkon përcaktimin e rregullores së negocimit në bursë. 

Me rregullore të një negocimi kuptohet faza në të cilën palët e një negocimi, pasi 

kanë arritur marrëveshjen mbi sasinë dhe çmimin me të cilin do të shkëmbejnë një 

titull të caktuar, procedojnë në transferimin e titujve kundrejt pagesës së çmimit. 

Tregu i parasë, i referohemi gjithashtu si spot market, është tregu për blerjen dhe 

shitjen e menjëhershme të instrumentit financiar.59 Në tregjet spot, parashikohet që 

rregullimi i një transaksioni të kryhet brenda tre ditëve nga momenti në të cilin palët 

kanë rënë dakord. Në tregjet e së ardhmes, parashikohet që, pas marrëveshjes, palët të 

kryejnë efektivisht shkëmbimin në një datë të ardhshme (afat) të paracaktuar. Duke 

qenë se karakteristika e parashikimit të një hapësire kohore midis momentit të 

marrëveshjes dhe momentit të rregullimit është tipike e instrumenteve financiare 

derivativë, këto tregje quhen tregje të derivateve financiare. Kësaj kategorie i përkasin 

tregjet e instrumenteve financiarë të derivuar, të cilët vlerën e tyre e marrin nga 

instrumentet financiare primarë të emetuar, që janë aksionet apo obligacionet.60  

 

 

1.5 Efiçenca e tregjeve financiare dhe roli i ndërmjetësimit 

 

                                                           
54 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 
55 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, botimi i 5-të, Prentice Hall, Financial Series, 

faqe 2. 
56 Idem.  
57 Neni 7, paragrafi IV, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
58 Future market. 
59 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 
60 Szegö G., Il sistema finanziario: economie e regolamentazione, Milano 1995, fq. 76. 

http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf
http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf
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Tregjet financiare së bashku me institucionet financiare, në veçanti ndërmjetësit, 

përbëjnë sistemin financiar, i cili mundëson takimin ndërmjet kërkesës dhe ofertës së 

fondeve, duke rritur në këtë mënyrë efiçencën ekonomike dhe duke favorizuar 

përdorimin më të mirë të burimeve të shoqërisë.61 

Tregu përbën bashkësinë e organizmave, të instrumenteve dhe të teknikave që 

favorizojnë transferimin e mjeteve financiare nga operatorët apo sektorët që harxhojnë 

më pak nga të ardhurat e tyre62 për operatorët ose (sektorët) që harxhojnë më shumë 

nga të ardhurat e tyre63. Operatori që në tërësinë e tij jep pjesën më të madhe të 

burimeve që ushqejnë tregun financiar, përfaqësohet nga familjet. Në të kundërt, 

operatorët të cilët në tërësinë e tyre veprojnë si kërkues të mjeteve financiare, mund të 

dallohen në sektorin që përfaqëson sipërmarrjet dhe në atë që përfaqëson 

Administratën Publike. Sipërmarrjet, në fakt, kanë nevojë çdo vit për mjete financiare 

në sasi më të madhe se ato që gjenerohen nga menaxhimi i tyre i zakonshëm që 

përdoren si për zhvillimin e veprimtarive aktuale dhe për të kryer investime, zakonisht 

në pajisje, impiante ose rezerva.  

Transferimi i mjeteve financiare nga një subjekt me surplus financiar në një 

subjekt tjetër në deficit financiar, mund të ndodhë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

nëpërmjet ndërhyrjes së një ndërmjetësi financiar. Në rastin e parë flitet për 

ndërmjetësim të drejtpërdrejtë duke qenë se fondet e ofruesit dhe kërkuesit takohen 

falë ndërhyrjes së një ndërmjetësi që lehtëson kontaktin. Në këtë rast, ndërmjetësi 

përfiton komisione për punën e kryer dhe nuk jep asnjë financim për subjektin në 

deficit financiar (emetuesin e instrumenteve financiare) por, kujdeset për të lehtësuar 

marrjen e burimeve nga subjekti në surplus financiar (nënshkruesi i instrumenteve 

financiare). Në rastin e dytë, flitet për ndërmjetësim indirekt duke qenë se ndërmjetësi 

përdor burime të vetat (të mbledhura pranë subjekteve në surplus financiar) duke 

vendosur në mënyrë autonome se kujt t’ia destinojë midis subjekteve në deficit 

financiar. Në këtë rast, ndërmjetësi mban një risk më të lartë për këtë lloj 

ndërmjetësimi. Duhet, më parë, të mbledhë mjetet financiare për të emetuar (duke 

mbajtur koston në lidhje me afatin e tyre të maturimit dhe futjen në treg) dhe pastaj të 

vendosë se kujt t’ia huazojë këto burime (duke vendosur shpërblimin e përshtatshëm 

në funksion të përfundimit të financimit, të formës së saj teknike dhe të aftësisë së 

rimbursimit së subjektit të financuar). 

Duke iu kthyer ndërmjetësimit të drejtpërdrejtë, mund të vihet re se ai realizohet 

kur ka një kombinim të interesave midis ofruesit dhe kërkuesit të fondeve në lidhje 

me natyrën e financimit, kohëzgjatjes së tij, shpërblimit të rënë dakord, rimbursimin e 

kapitalit, dhe kështu me radhë. Me verifikimin e këtij kombinimi, ofruesi transferon 

burimet e financimit tek kërkuesi kundrejt shitjes së një instrumenti financiar që 

përfaqëson marrëdhënien e vendosur midis palëve dhe në të cilën duhet të përfshihen 

afatet dhe kushtet e rëna dakord. 

Në anën tjetër, takimi i drejtpërdrejtë midis ofertuesit dhe kërkuesit të fondeve 

nuk është gjithmonë i lehtë, për shkak se nevojat e njërit janë shpesh të ndryshme nga 

ato të tjetrit. Për këtë arsye, marrëdhënia midis palëve realizohet kur jemi në prani të 

instrumenteve financiarë që, nga natyra e tyre, kanë një standardizim të lartë në 

specifikimet teknike dhe një tendencë të lartë për të qarkulluar ndërmjet sa më shumë 

                                                           
61 Santomero A.M., Babbel D.F., Finantial markets, instruments, and institutions, Montrėal-Neë York 

1997, fq. 136. 
62 Paraqesin një mbetje financiare, shpenzojnë në akte të konsumit dhe investimit të mallrave reale më 

të ulëta se të ardhurat e tyre. 
63 Venë në pah një surplus financiar. 
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palëve që veprojnë në tregje. I referohemi kështu, atyre instrumenteve që zotërojnë 

këto kompetenca dhe që janë identifikuar në instrumentet më tradicionale financiare, 

të tilla si titujt e debisë (nga titujt qeveritare tek obligacionet, me afate nga më të 

shkurtrat tek më të gjatat) dhe titujt e aksioneve, ose në instrumente financiare të 

afirmuara kohët e fundit si, për shembull,  instrumentet derivative në konfigurimet e 

tyre më të ndryshme. 

Duke u përqendruar në strukturën operative dhe organizimin e tregjeve sekondare, 

dhe duke dashur të gjejmë kriteret për vlerësimin e funksionimit të tyre, pra për të 

nxjerrë në pah aftësinë e tregut për të siguruar rrjedhshmëri të shkëmbimeve dhe 

çmime efikase, teoria ekonomike ka tendencë të vlerësojë një treg në bazë të shkallës 

së tij të përsosjes dhe efikasitetit.64 

Tregu është ideal kur informacioni është i barabartë për të gjithë.65 Në fakt, një 

treg konsiderohet ideal, kur të gjithë subjektet që operojnë në të zotërojnë një 

homogjenitet absolut të informacionit, kjo do të thotë që të gjithë investitorët duhet të 

kenë të njëjtin informacion mbi instrumentet financiare të tregtuara, përkatësisht, ata 

duhet të jenë në gjendje të njohin me siguri qëllimet operative të secilit prej 

investitorëve të tjerë dhe nuk duhet të ndikojnë me ndërhyrjen e tyre ecurinë e tregut.  

Nga përcaktimi i tregut ideal vërtetohet roli vendimtar i luajtur nga informacionet, 

që, në fakt, përbën kushtin në të cilin bazohet aktivizimi i negociatave. 

Por, në të vërtetë, është praktikisht e pamundur që të verifikohen në të njëjtën kohë të 

gjitha kushtet e tregut ideal të sapo identifikuara; kjo duke qenë se nuk kemi një 

shpërndarje uniforme të informacionit ndërmjet të gjithë investitorëve të cilët mund të 

mos jenë të interesuar për të përballur shpenzime për marrjen e gjithë informatave, që 

do të thotë se jo të gjithë investitorët janë në gjendje të kenë akses në tërësinë e 

informacionit.66 Kjo shpërndarje e pabarabartë e informacioneve ndërmjet 

operatorëve është e ashtuquajtura “asimetria e informacionit”67. Mungesa e konceptit 

të tregut ideal për shkak të vështirësisë për të gjetur në realitet një shpërndarje 

uniforme të informacionit, çon në vlerësimin e tregut në bazë të konceptit të 

efiçencës.  

Që të tregtosh në mënyrë efektive, duhet të dish strukturën e tregut ku tregton. 

Rregullat dhe sistemet tregtare të një tregu përcaktojnë strukturën e tij. Ato 

përcaktojnë kush mund të tregtojë, çfarë mund të tregtojë, dhe kur, ku dhe si mund të 

tregtojë. Ato mund të përcaktojnë, gjithashtu, se çfarë informacioni mund të shohin 

tregtarët në lidhje me kërkesat, kuotimet dhe tregtinë, kur mund ta shohin dhe kush 

mund ta shohë atë.68 Efiçenca e një tregu financiar i referohet aftësisë së tregut për të 

kryer funksionet që i janë caktuar atij duke optimizuar proceset e vëna në jetë. Një 

treg është më i efektshëm nëse, për të njëjtin rezultat, arrin të minimizojë përpjekjet 

dhe burimet e nevojshme, ose anasjelltas, me të njëjtat burime të përdorura arrin të 

maksimizojë rezultatin. Vlerësimi i një tregu financiar, përveç se konsideron aftësinë 

                                                           
64 Banfi A., Biasin M., Oriani M., Raggetti G., Economia degli intermediari finanziari, Isedi, Torino, 

2012, fq 175. 
65 Fama E. F., Efficient capital markets. A review of theory and empirical work, in Journal of Finance, 

1970, faqe 383. 
66 Banfi A., I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della Borsa, Botimi i 

shtatë, ISEDI, Torino 2013, fq. 9. 
67 Asimetria e informacioneve tregohet kur në një treg informacionet nuk janë shpërndarë në mënyrë 

homogjene midis investitorëve, duke i dhënë përparësi atyre që janë në gjendje të disponojnë më 

shume informacion. 
68 Harris L., Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners, Oxford University Press, 

2003, fq. 19. 
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e tregut për të arritur objektivat e tij (efektiviteti), duhet të marrë parasysh aftësinë e 

tregut për të zgjedhur burimet e përdorura (efikasiteti). 

Koncepti i efiçencës që aplikohet në tregjet financiare na bën të dallojmë tre 

nivele të ndryshme efiçence: 

- efiçenca operacional;  

- efiçenca alokuese; 

- efiçenca informative. 

 

1.5.1 Efiçenca operacionale 

 

Kur flasim për efiçencë operacionale, i referohemi aftësisë së tregut për të 

optimizuar raportin midis kostos së transaksionit dhe thjeshtimit të shkëmbimeve. Ajo 

identifikon, nga ana e përdoruesve të tregut, një raport cilësi – çmim, ku elementi i 

parë vlerësohet në këndvështrimin e aftësisë së tregut për të gjetur kundërpalën ideale 

për të realizuar shkëmbimin, si edhe kohën e nevojshme për të përfunduar 

transaksionin, ndërsa faktori çmim identifikon kostot që duhen përballuar për të kryer 

shkëmbimin. 

Efiçenca operacionale ka të bëjë me racionalizimin e strukturave për reduktimin 

në minimum të kostove të transaksionit. 

Duke iu referuar efiçencës tekniko-operative kujtojmë konceptet e gjerësisë, 

dendësisë dhe elasticitetit të tregut, të cilat do ti trajtojmë në vijim. 

 

 

1.5.2 Efiçenca alokuese 

 

Efiçenca alokuese, ka të bëjë me aftësinë e tregut për të plotësuar nevojat e 

operatorëve që i drejtohen tregut, duke lejuar realizimin e shkëmbimeve në kushtet 

më të mira të mundshme si për subjektet në deficit, të cilët janë në kërkim të burimeve 

financiare, ashtu edhe për subjektet në surplus, të etur për të siguruar  mjaftueshëm 

fitim nga kursimet e tyre. Duhet të konsiderohen jo efiçente, në planin alokues – 

funksional, ato tregje në të cilat personat që dëshirojnë të marrin apo të shesin burimet 

financiare nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë, ose arrijnë ta realizojnë, por në kushte më 

të këqija se ato potencialisht të arritshme. 

Që të realizohet kjo, është e nevojshme që investitorët të veprojnë në mënyrë 

racionale dhe të mund të mbështesin zgjedhjet e tyre në një sistem të çmimeve të aftë 

të reflektojë menjëherë dhe në mënyrë të saktë informacionet në dispozicion, është, 

gjithashtu ,e nevojshme që infrastrukturat e tregut të jenë sa më efiçente dhe të lejojnë 

një realizim të shpejtë të shkëmbimeve me kosto të kufizuara të transaksioneve. 

 

 

1.5.3 Efiçenca informative 

 

Koncepti i efiçencës informative, gjendet në treg kur çmimet e instrumenteve 

financiare formohen në bazë të informacioneve të disponueshme për to. Në këtë rast, 

çmimet nuk konsiderojnë më vlerën e brendshme të instrumenteve financiare, por 

vlerën e pritshmërive që, duke konsideruar të gjitha informacionet në dispozicion të 

tyre, kanë operatorët mbi zhvillimin e ardhshëm të vetë instrumenteve financiare. Një 
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treg është efiçent, nën profilin informativ, kur çmimet e titujve pasqyrojnë 

informacionet në lidhje me vetë ato.69 

Prandaj, kur ndryshojnë informacionet në dispozicion, operatorët ndryshojnë 

pritshmëritë e tyre dhe, si pasojë, me punën e tyre veprojnë mbi çmimin e instrumentit 

financiar.  

Tregu rezulton efiçent në mënyrë perfekte, nga këndvështrimi informativ, kur një 

investitor, në nivel të barabartë informacioni, nuk e ka të mundur të arrijë nga 

investimi i tij performanca më të larta se ato të operatorëve të tjerë. Në fakt, për të 

realizuar investime me performanca veçanërisht brilante, ky investitor duhet të 

zotërojë informacione më të mira se të gjithë investitorët e tjerë dhe të tregojë se ka 

aftësi më të mëdha parashikuese mbi ecurinë e ardhshme të çmimeve. 

Ndërgjegjësimi se çmimet në treg janë më shumë rezultat i pritshmërive të 

operatorëve se sa rezultat i vlerës së brendshme të titujve objekt i shkëmbimit, ka çuar 

në favorizimin e studimit të konceptit të efiçencës të informacionit, duke arritur në një 

përkufizim më të artikuluar dhe të saktë të tij. Në bazë të analizës teorike dhe 

hulumtimit empirik, ne mund të dallojmë tre forma të ndryshme të efiçencës 

informative të tregjeve, konkretisht, efiçenca në formë të dobët, efiçenca në formë 

gjysmë të fortë dhe efiçenca në formë të fortë. 

Një treg rezulton të jetë efiçent në formë të dobët, kur vetëm njohuria mbi çmimet 

e instrumenteve financiare dhe volumin e shkëmbimeve në atë treg nuk lejojnë që një 

investitor të përmirësojë aftësinë e tij të parashikimit të ecurisë së ardhshme të 

instrumenteve financiare dhe, si pasojë, të arrijë një performancë më të mirë se ato të 

operatorëve të tjerë. Me fjalë të tjera, efiçenca e tregut sigurohet nga çmimet që 

pasqyrojnë tërësisht të gjitha informacionet e shkuara mbi çmimet dhe shkëmbimet e 

instrumenteve financiare.  

Një treg rezulton të jetë efiçent në formë gjysmë të fortë, kur niveli i informacionit 

në bazë të të cilit investitorët formulojnë pritshmëritë e tyre mbi çmimet e 

instrumenteve financiare jepet nga tërësia e të gjitha informacioneve publike.  

Ky koncept, i fundit, i efikasitetit rezulton të jetë me cilësi më të lartë se sa ai me 

efikasitet në formë të dobët, duke qenë se çmimet dhe shkëmbimet që formohen në 

treg konsiderojnë, përveç ecurisë së shkuar të çmimeve dhe shkëmbimeve, edhe të 

gjitha ato informacione në dispozicion të publikut që kanë të bëjnë, për shembull, me 

kuadrin makro ekonomik të përgjithshëm si edhe me situatën ekonomiko-financiare të 

secilit prej emetuesve të instrumenteve financiare.  

Së fundi, tregu rezulton të jetë i karakterizuar nga efiçenca në formë të fortë, kur 

investitorët formulojnë pritshmëritë e tyre mbi çmimet e instrumenteve financiare, 

duke marrë parasysh të gjithë informacionin e mundshëm, duke përfshirë edhe atë në 

dispozicion të atyre (insiders) që kanë njohur më nga afër situatën ekonomiko – 

financiare të emetuesit të instrumentit financiar. Në këtë koncept të efiçencës, tërësia 

e informacionit në dispozicion të çdo operatori duhet të jetë sa më e gjerë të jetë e 

mundur. Asnjë investitor nuk duhet të ketë informacion në sasi dhe cilësi më të lartë 

se informacionet që kanë investitorët e tjerë. 

Ky i fundit është niveli i efiçencës së cilësisë maksimale që gjendet në një treg 

duke qenë se, sipas përkufizimit, informacioni është i barabartë për të gjithë. Kjo nuk 

mund të jetë e tillë sa për të gjeneruar mungesë të efiçencës së tregut që do të mund të 

favorizonin disa investitorë në disavantazh të të tjerëve. 
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Një nga objektivat prioritare që duhen ndjekur për të përmirësuar shkallën e 

efiçencës të tregut,duke pasur parasysh rëndësinë e rolit të informacionit në shkallën e 

efiçencës,  është të lehtësojë shpërndarjen e informacionit tek publiku. 

Në përgjithësi, sa më e madhe të jetë shumëllojshmëria e titujve ekzistues në treg, 

aq më e mirë është shkalla e realizimit të funksioneve të vetë tregut financiar. Tregu 

konsiderohet i plotë, kur ai nuk mund të pranojë një titull të ri në mënyrë të tillë që 

rendimenti e tij të mos përsëritet nga një kombinim i titujve që ekzistojnë në treg.70  

 

 

1.6 Kushtet dhe kërkesat për organizimin efiçent të tregjeve  

 

Përmbushja e kushteve të efiçencës, të përmendura më sipër, ka nevojë edhe për 

një konfigurim po aq efiçencës të organizimit të tregut. Në këtë drejtim, nga njëra anë, 

është e nevojshme që të mund të takohen kërkesat e funksionimit organizativ efiçent 

të një tregu, pavarësisht tipologjisë së tij, nga ana tjetër nevojitet që tregu të ketë një 

strukturë organizative të tillë që të maksimalizojë funksionimin efiçent të tij. Pra kemi 

të bëjmë me bashkëpunimin e dy elementeve thelbësore. 

Duke iu referuar kërkesave të funksionimit efiçent të një tregu, literatura 

ekonomike dallon konceptet e dendësisë (ose thellësisë), gjerësisë dhe elasticitetit.71 

Dendësia, është prania në treg e porosive të shitjes dhe/ose të blerjes me çmime të 

ndryshme. Sa më shumë të lejojë tregu të shitet/blihet me çmime të ndryshme, aq më 

efiçent do të rezultojë ai. 

Kjo karakteristikë, dendësia, gjendet në ato tregje në të cilat ka porosi të blerjes 

ose shitjes të instrumenteve financiare, të përcaktuar edhe si “propozime të 

negocimit”, me çmime të afërta me ato të negociuara në një moment të caktuar. Kjo 

do të thotë se manifestimi i një mosbalance të përkohshme midis këtyre porosive nuk 

provokon një variacion të tepërt të çmimit të instrumentit financiar duke qenë se 

mungojnë kushtet për verifikimin e një “boshllëku” midis kërkesës dhe ofertës të 

mundshme të vetë instrumentit. Nga këtu rrjedh se një treg me dendësi është ai në të 

cilin investitorëve u lejohet të njohin menjëherë kushtet e kërkesës dhe ofertës të 

investitorëve të tjerë dhe të veprojnë në mënyrë po aq të menjëhershme.   

Gjerësia, nënkupton një treg ku ka porosi të mëdha të shitjes dhe blerjes, pra 

koncepti i gjerësisë i atribuohet një tregu kur në të porositë e shitjes dhe të blerjes, 

përveç se kanë çmime të afërta me ato aktuale, janë dhe në numër të konsiderueshëm. 

Ky atribut, së bashku me dendësinë, rrit kapacitetin e tregut për të vepruar si 

stabilizator i çmimeve në manifestimin e variacioneve të tyre të gjeneruara nga 

mosbalancime të përkohshme midis kërkesës dhe ofertës. 

Elasticiteti, është aftësia e tregut për të reaguar, me anë të futjes në treg të 

porosive të reja të negocimit, informacioneve të reja në lidhje me instrumentin objekt 

shkëmbimi. Sa më shpejt të përshtaten çmimet me informacionet e reja në 

dispozicion, aq më efikas do të jetë tregu. 

Si në rastin e gjerësisë edhe në atë të elasticitetit, këto atribute shfaqen në treg 

vetëm në rastin kur investitorët janë në gjendje të kenë sa më shpejt të jetë e mundur 

informacione mbi porositë ekzistuese dhe janë në gjendje të veprojnë sipas rregullave 

të frymëzuara nga transparenca maksimale. 

                                                           
70 Arrow K. J., Debreu G., Existence of an equilibrium for a competitive economy, in Econometrica, 

1954, 3, fq. 265. 
71 Harris L., Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners, Oxford University Press, 

2003, fq. 27. 



 

  36 

 

Për sa i përket strukturave ose formave organizative që merr një treg për 

negocimin e instrumenteve financiare, ato janë të klasifikuara në lidhje me cilësinë e 

çmimeve që formohen, në modalitetet e shpërndarjes së tyre, në nivelin e 

transparencës së negocimit, në kostot e informacionit dhe të transaksionit dhe në 

tipologjinë e ndërmjetësve që veprojnë në to. Në këtë drejtim mund të identifikohen 

katër modalitete kryesore të organizimit të një tregu për shkëmbimin e instrumenteve 

financiare: tregu me kërkim autonom, tregu i broker, tregu i dealer dhe tregu në 

ankand. 

 

 

1.6.1 Tregu me kërkim autonom 

 

Tregu me kërkim autonom mund të konsiderohet forma organizative më 

elementare, pasi në këtë treg janë vetë investitorët që kërkojnë palën tjetër. Këta 

investitorë përballojnë edhe kostot që nevojiten për shkëmbimin e instrumenteve 

financiare. Duke qenë se në kërkimin e palës tjetër nuk përfshihet asnjë ndërmjetës, 

shkëmbimi i instrumenteve financiare me shumë gjasë nuk realizohet me çmim 

optimal. Në fakt, mundësia e marrjes së informacionit dhe koha e harxhuar për të 

gjetur kundërpalën më të mirë mund ta çojnë investitorin në kufizimin e kërkimit të 

kundërpalës duke zgjedhur atë që përmbush pjesën më të madhe të kërkesave të tij. 

Kjo kundërpalë mund të ofrojë kushtet më të mira, midis atyre të njohura nga 

investitori, por kjo nuk do të thotë se janë kushtet më të mira në treg. Për rrjedhojë, 

çmimi me të cilin realizohet shkëmbimi i instrumentit financiar mund të jetë shumë i 

ndryshëm nga “çmimi perfekt”. Gjithashtu, kërkimi në mënyrë autonome i 

kundërpalës, i kryer nga investitori, ndikon negativisht në likuiditetet edhe në 

negociueshmërinë e instrumentit financiar. 

Së fundmi, rrethana që në këtë lloj tregu nuk ka ndërmjetës është padyshim 

tregues i sasive të reduktuara të volumit të shkëmbimeve të realizueshme në të. Duke 

qenë se volumi i transaksioneve të realizueshme është modest dhe jo konstant 

ndërmjetësit nuk kanë interes t’u japin investitorëve, kundrejt një pagese, çfarëdolloj 

forme të shërbimit duke filluar nga informacionet mbi kushtet më të mira të çmimit, 

në kërkimin e kundërpalëve të disponueshme, etj. 

 

 

1.6.2 Tregu i broker-ave 

 

Në tregun e broker-ave parashikohet ndërhyrja e një kategorie të veçantë të 

ndërmjetësve, broker, të cilët kundrejt pagesës së një komisioni, kryejnë detyrën e 

kërkimit të kundërpalëve për klientët e tyre. Broker-at janë agjentë që kryejnë 

marrëveshje për klientët e tyre. Ata janë ndërmjetës të pastër, duke qenë se puna e 

tyre qëndron në promovimin dhe lehtësimin e takimit midis subjekteve që kanë 

ndërmend të shkëmbejnë instrumente financiare. Broker-at ofrojnë shërbimin e 

kërkimit të kundërpalës për llogari të klientëve pa u bërë vetë kundërpalë e 

drejtpërdrejtë.  

Duke qenë se shpërblimi për punën e ndërmjetësimit, të kryer nga ata, maturohet 

vetëm në përfundimin e shkëmbimit të instrumentit financiar, broker-at kanë 

komoditetin për të vepruar vetëm në tregjet ku vëllimi i negocimeve të realizueshme 

konsiderohet i përshtatshëm. Vetëm me këtë kusht ata do të jenë në gjendje të marrin 



 

  37 

 

një fluks të komisioneve të përshtatshëm të sigurojë shërbimin e tyre të 

ndërmjetësimit. 

Është, gjithashtu, e kuptueshme se vetëm me verifikimin e rrethanave të 

sipërpërmendura, investitorit, nga ana e tij, i intereson të kontaktojë broker-in. Shuma 

që do të paguajë për ndërmjetësin, në formën e komisionit të ndërmjetësimit, do të 

jetë më e ulët se kostoja që do ti duhet të përballojë nëse e kërkon personalisht  

kundërpalën. 

Pavarësisht ndërhyrjes së ndërmjetësit, subjekti që ka për qëllim të negociojë nuk 

është i sigurt se do të gjejë kundërpalën, për blerje ose shitje, duke qenë se 

ndërmjetësi nuk garanton ekzekutimin e porosisë, por garanton vetëm kërkimin e një 

pale tjetër. Si rezultat, investitori, edhe duke iu drejtuar broker-it, nuk e kapërcen 

riskun e mos-ekzekutimit të porosisë. Në anën tjetër, broker-i nuk ka sigurinë e 

mbylljes së marrëveshjes dhe, për pasojë, as të arkëtimit të pagesës për punën e tij, 

pavarësisht se përpiqet për të kërkuar një kundërpalë. Për rrjedhojë, një treg i broker-

ave ka lehtësi në aktivizim kur, nga njëra anë, ndërmjetësit e dinë se mund të 

mbështeten në një fluks mjaft të madh të porosive të blerjes dhe të shitjes nga ana e 

klientëve të mundshëm dhe nga ana tjetër, është i përshtatshëm për krijimin e 

strukturave organizative dhe modaliteteve operative që mundësojnë kontaktimin e 

shpejtë të një numri sa më të madh të mundshëm të palëve. 

Nga ky strukturim, tregu përfiton avantazhin e cilësisë së çmimeve që formohen 

në të. Në fakt, cilësia e çmimit është më e lartë, të paktën në parim, se ajo e çmimeve 

të formuara në një treg me kërkim autonom. Megjithatë, as në një treg të broker-it nuk 

është e mundur të gjenden çmime me cilësi të lartë, sepse, përsëri, ato rrjedhin nga një 

negocim i dyanshëm midis broker-it të blerësit dhe broker-it të shitësit dhe nuk janë 

domosdoshmërisht rezultat i një mekanizmi të krahasimit ndërmjet të gjitha palëve të 

mundshme në treg. 

Për funksionimin efiçent të tregut, duhet të merret në konsideratë intervali kohor 

midis transmetimit të porosisë tek broker-i nga ana e klientit dhe kohës së ekzekutimit 

të saj. Sa më i madh të jetë ky interval, aq më i madh është risku që gjatë kësaj 

periudhe kohore çmimet të ndryshojnë duke u bërë të papajtueshme, ose më të 

vështira për tu ekzekutuar sipas porosisë së dhënë nga ndërmjetësi. 

Një treg i broker-ave, pra, paraqet një formë të organizuar të tregut nëpërmjet të 

cilit ata që dëshirojnë të shesin ose të blejnë instrumente financiare e dinë se mund të 

besojnë në ndihmën e ndërmjetësve, broker, për të kërkuar kundërpalë edhe nëse ata 

nuk janë në gjendje të garantojnë ekzekutimin e porosive të shitjes dhe të blerjes dhe 

as të tregojnë me siguri ex ante çmimin me të cilin porositë, pasi të përfundojnë, do të 

çojnë në shkëmbimin e instrumenteve financiare. 

 

 

1.6.3 Tregu i dealer 

 

Ndryshe nga figura e brokerit, i cili vepron vetëm si ndërmjetës i pastër, dealer-i 

është një ndërmjetës që vendoset si kundërpalë e drejtpërdrejtë e atij që ka ndërmend 

të shesë ose të blejë instrumente financiare, duke lehtësuar klientin nga pasiguria në 

lidhje me ekzekutimin e porosisë. Në fakt dealer-i, duke qenë një operator që ble për 

vete tituj për ti rishitur tek klientët e tij, negocion drejtpërdrejt me klientin, pa qenë 

nevoja për të kërkuar një kundërpalë. Për këtë qëllim, është i detyruar të krijojë një 

“magazinë” nga e cila të tërheqë titujt që i dorëzohen klientit që ka ndërmend ti blejë 
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dhe është i detyruar të ketë likuiditetin e nevojshëm për të përballuar tërheqjen e 

titujve që klienti do të shesë. 

Dealer-at janë tregtarë, të cilët fitojnë para duke blerë me çmim të ulët dhe duke 

shitur me çmim të lartë.72 Dealer-i vepron duke i treguar klientit dy çmime të 

ndryshme, një më të ulët me të cilin dealer është i disponueshëm të blejë (bid price 

çmimi i blerjes) instrumentet financiare nga klienti dhe një më të lartë (ask price 

çmimi i shitjes), me të cilin mund ti shesë instrumentet financiare klientit. Diferenca 

midis dy çmimeve të propozuara, si e kemi thënë edhe më sipër, merr emrin spread. 

Ajo përfaqëson shpërblimin për riskun që lidhet me kryerjen e këtij aktiviteti dhe, 

gjithashtu, përbën të ardhurat tipike të dealer-it me të cilat përballon shpenzimet për 

kryerjen e veprimtarisë së tij. 

Në rast se dealer-i kupton se kryerja e kësaj veprimtarie sjell një rritje të riskut, ai 

do të ndryshonte çmimet duke rritur diferencën midis çmimeve, spread. 

Në barazi të kushteve të tjera, sa më i gjerë të jetë spread aq më e madhe duket 

pasiguria e dealer-it mbi negociueshmërinë e instrumentit financiar në të ardhmen. 

Zakonisht, në tregun e dealer-it, çmimet që lidhen me një titull propozohen nga 

shumica e dealer-ave në konkurrencë me njëri-tjetrin. I përket subjektit që ka për 

qëllim të shesë ose të blejë, ti drejtohet atij dealer-i që paraqet kushtet e çmimeve që 

konsiderohen më të përshtatshme. 

Pra, tipari tipik i një tregu të dealer-it është mundësia për investitorin që të 

negociojë menjëherë instrumentin financiar me çmimin e ofruar nga dealer-i. Por, nuk 

është e thënë që kësaj ane pozitive ti korrespondojë një mekanizëm po kaq i mirë i 

formimit të çmimeve. Në fakt, çmimi me të cilin mbyllet transaksionit është rezultati i 

negociatave të kryera mes ndërmjetësit dhe klientit. 

Në mënyrë që çmimi të mos ndikohet nga ky problem, është e përshtatshme që në 

treg të jetë i mundur krahasimi midis të gjitha propozimeve të bëra nga secili dealer 

që vepron në të. Mundësia që investitori të marrë informacion mbi propozimet e 

kërkesave dhe ofertave të të gjithë dealer-ave aktivë në treg, kontribuon në një 

përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së çmimeve. Natyrisht, ky qëllim, mund të arrihet 

më lehtë në rastin e tregjeve të pajisur me struktura telematike për përhapjen e 

propozimeve të dealer-ave. Në këtë mënyrë, do të jetë e mundur të krahasohen, në 

kohë reale dhe në mënyrë të menjëhershme, të gjitha pozicionet dhe luhatjet përkatëse 

të çmimeve. Kur transparenca është e lartë, dealer-i ka më pak shanse për të bërë 

transaksione duke aplikuar spreads të larta midis çmimit të shitjes dhe çmimit të 

blerjes, kështu që, sa më shumë rritet transparenca e siguruar nga ndërhyrja e 

autoriteteve, aq më shumë rritet mundësia e një niveli më të ulët të aktivitetit për 

dealer-at, me reduktimin konsekuent të likuiditetit në treg.73 

Ekziston një literaturë e rëndësishme që synon analizimin e trade-off midis 

transparencës dhe likuiditetit në tregun e dealer-ave, i cili bazohet në pasojat që 

rrjedhin nga hipoteza e ekzistencës së dy llojeve të operatorëve, ata “të informuar” 

dhe ata “të painformuar”. 74 Rritja e likuiditetit të përftuar ndaj transparencës më të 

ulët, shkon në avantazh të disa klasave të veçanta të operatorëve. Në fakt, 

informacioni që arrihet të sigurohet nga negociatat e kryera me operatorët më të 

                                                           
72 Harris Larry, Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners, Oxford University 

Press, 2003, fq. 47. 
73 Pagano M., Röell A., Transparency and liquidity. A comparison of auction and dealers markets with 

informed rading, working paper, London school of economics, 1993. 
74 Wang Y., Near rational behavior and finantial market fluctuations, in The economic journal, 1993, 

faqe 1462. 
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mëdhenj ose, sidoqoftë, me operatorët që posedojnë informacione të privilegjuara, i 

shtyn krijuesit e tregut të tërheqin dealer-at duke zbatuar ndaj tyre çmime më të 

favorshme se ndaj pjesës tjetër të tregut. Edhe pse kjo hipotezë është një thjeshtësim i 

skajshëm i realitetit, është e dobishme për të izoluar faktorë që mund të ndikojnë në 

dukuritë ekzistuese në praktikë.75 

Pranë figurës së dealer shihet shpesh ajo e një ndërmjetësi tjetër, i quajtur krijuesi 

i tregut, të cilit, si e kemi përmendur më sipër, i është besuar detyra shtesë e sigurimit 

të negociueshmërisë së vazhdueshme të instrumenteve të caktuara financiare.  

 

 

1.6.4 Tregu i ankandit 

 

Një treg ankandi karakterizohet për aftësinë e tij për të përqendruar porositë që 

vijnë nga investitorët, duke lejuar fiksimin e një çmimi që shpreh kërkesën dhe 

ofertën e pranishme në treg në një moment të caktuar. 

Ky përqendrim i porosive mund të ndodhë si fizikisht, ashtu edhe nëpërmjet 

ndihmës së mjeteve telematike. Në rastin e parë, është e nevojshme që operatorët e 

interesuar për shkëmbimin e titujve të takohen në një vend të caktuar, ku të mund të 

komunikojnë qëllimet e tyre dhe të informohen mbi qëllimet e operatorëve të tjerë. Në 

rastin e dytë, është e mjaftueshme që qëllimet operative të bëhen publike me anë të 

procedurave informatike që, duke qenë të dukshme në ekranet e terminaleve të 

posaçme, nuk kanë nevojë për takimin fizik të operatorëve. 

Tregu i ankandit mund të shihet si një evolucion me karakter organizativ i tregut 

të broker-it. Për të gjetur lehtësisht kundërpalët e porosive të klientëve të tyre dhe për 

të marrë çmime më të mira, broker-at gjykojnë të përshtatshme të përqendrojnë në një 

vend të vetëm (fizik ose telematik) porositë që do të kryejnë, me kusht që sasia e tyre 

dhe kundërvlera përkatëse të jenë të tilla që të mundësojnë strukturën operative të 

nevojshme për përqendrimin e tyre. 

Mund të dallojmë dy teknika ankandi, ankandi i thirrur dhe ankandi i vazhduar (ose 

negocim i vazhdueshëm). 

Në rastin e ankandit me thirrje fiksimi i çmimit bëhet duke “thirrur” një nga një, 

në një mënyrë të paracaktuar, titujt për që janë për tu negociuar. Nëpërmjet këtij 

procesi, arrihet fiksimi i një çmimi të vetëm në gjendje të përmbushë sa më shumë 

kërkesa dhe sa më shumë oferta të jetë e mundur. Çmimi që del nga ankandi është pa 

dyshim një çmim i mirë dhe shumë afër me konceptin e çmimit “perfekt”. 

Tradicionalisht, përqendrimi i propozimeve të blerjes dhe të shitjes është kuptuar 

si një takim i operatorëve në një vendndodhje të vetme fizike, brenda ambienteve të 

bursave. Aktualisht, me përhapjen e gjerë të teknologjisë kompjuterike, mund të 

arrihet i njëjti rezultat në drejtim të cilësisë së çmimit edhe në rast se ankandi me 

thirrje nuk kërkon mbledhjen fizike të ndërmjetësve, por kryhet në mënyrë 

elektronike. Për më tepër, në rastin e fundit, ka një tjetër avantazh që lidhet me 

fiksimin njëkohësisht të çmimeve të të gjitha instrumenteve financiare të pranuara për 

negocim. E gjithë kjo ndihmon për të rritur nivelin e efikasitetit të tregut me ndihmën 

e negocimit të kompjuterizuar. 

Pavarësisht nivelit të shkëlqyer të cilësisë së çmimit, ankandi me thirrje ka dy 

defekte të mëdha, të dyja për shkak të karakterit të menjëhershëm të vetë ankandit. 

                                                           
75 Bagella M, Becchetti L., Volatilità settoriale e volatilità aggregate: un modello con operatori con set 

di informazione eterogenei, Romë 1996. 
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Fakti se ankandi ndodh në një moment të vetëm, ose edhe në disa momente, gjatë 

sesionit të bursës, përcakton aftësinë e tij të varfër për të përmbushur porositë që vijnë 

në mënyrë të vazhdueshme nga subjektet e tjera të gatshëm për të blerë ose për të 

shitur instrumente financiare. Për të përmbushur shpejt ekzekutimin e porosive që 

vijnë në treg, shpesh herë procedohet me aktivizimin e negocimeve jashtë ankandit. 

Në një situatë të tillë, mund të ndodhë (dhe shpesh herë ndodh) që, këto negocime të 

realizohen me çmime të ndryshme nga çmimi i ekuilibrit që formohet në momentin e 

ankandit, duke kompromentuar në  këtë mënyrë cilësinë e çmimit në favor të 

ekzekutimit më të shpejtë të porosive.  

Defekti i dytë qëndron në pamundësinë e krijimit të një ndërveprimi real midis 

pjesëmarrësve në ankand dhe të gjithë operatorëve të tjerë duke qenë se këtyre të 

fundit nuk u mundësohet reagimi i shpejtë ndaj informacioneve që merren gjatë 

formimit të çmimit në ankand. Me fjalë të tjera, çmimi që formohet gjatë ankandit me 

thirrje, nuk konsideron flukse të reja të mundshme të kërkesës dhe të ofertës që mund 

të gjenerohen nëse investitorët do të kishin në kohë reale informacione për 

evolucionin e çmimit që formohet gjatë ankandit. 

Me anë të mekanizmit të ankandit ose negocimit të vazhdueshëm hiqen pjesërisht 

këto defekte. Në fakt, duke u zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohëzgjatjes 

së sesionit të bursës, pra jo në mënyrë të menjëhershme, kjo teknikë përcakton 

formimin e menjëhershëm të çmimeve të titujve sa herë që është i mundur një takim i 

porosive të blerjes dhe të shitjes të pranishme në treg.  

Duke qenë se nëpërmjet këtij mekanizmi negocimi i instrumenteve financiare 

kryhet njëherazi dhe në mënyrë të vazhdueshme, operatorët nuk janë të detyruar të 

kryejnë negocime jashtë ankandit. Gjithashtu, ankandi i vazhdueshëm siguron një 

ndërveprim më të madh midis pjesëmarrësve në ankand dhe të gjithë operatorëve 

duke qenë se këta të fundit, duke respektuar formimin e vazhdueshëm të çmimeve, 

janë në gjendje të reagojnë menjëherë ndaj zhvillimeve të tregut.  

Arritja e këtyre avantazheve me anë të ankandit (ose negocimit) të vazhdueshëm, 

gjen më mirë zbatim me anë të përdorimit të mjeteve telematike nëpërmjet të cilave 

evolucioni i çmimeve përhapet në kohë reale, mbledh porositë pranë investitorëve dhe 

i transmeton tek operatorët në ankand. 

Struktura organizative e shkëmbimeve ka një rol thelbësor në përcaktimin e nivelit 

të transparencës së tregjeve financiare.76 Në tregjet me ankand të vazhdueshëm, si në 

atë francez edhe në atë italian, transparenca është një karakteristikë e brendshme e 

shkëmbimeve.77 

Midis disavantazheve që i atribuohen një ankandi të vazhdueshëm, më i 

rëndësishmi lidhet me pamundësinë për të disponuar një çmim të vetëm që të 

përmbushë të gjithë kërkesën dhe ofertën duke qenë se, siç thamë, çmimet formohen 

në mënyrë të vazhdueshme me arritjen e porosive të operatorëve. Ka disa çmime për 

secilin prej instrumenteve financiare objekt të negocimit dhe, si pasojë, cilësia e tyre 

rezulton më e ulët se ajo e çmimit të ekuilibrit që del nga ankandi me thirrje. Gjatë 

sesionit të bursës në të cilin zhvillohet ankandi, çmimet pësojnë luhatje sipas 

evolucionit të momentit të flukseve të kërkesës dhe ofertës, përveç se të nivelit të 

likuiditetit të titujve të negociuar. 

Duke qenë se bëhet fjalë, siç thamë më parë, për një evolucion të tregut të broker-

it, edhe në tregun me thirrje nuk ka siguri për sasitë e kërkuara dhe të ofruara në 

                                                           
76 Cavallo L., L’impatto della direttiva Eurosim sull’efficienza dei mercati, Zanichelli, Bologna, 1998, 

faqe 68. 
77 Idem.  
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ankand dhe çmimet përkatëse janë të destinuara të kombinohen reciprokisht duke 

sjellë shkëmbimin e titujve, ndryshe nga sa është vënë re në një treg të dealer-it. 

  

 

1.7 Situata e tregut financiar jo bankar në Shqipëri 

 

Në vendin tonë, publiku filloi të mësojë konceptet e para mbi shoqëritë private, 

aksionet dhe aksionaret, vetëm, pas fillimit te procesit të privatizimit të shoqërive 

shtetërore, në vitin 1991. Për pasojë, lindi nevoja e krijimit të tregut të kapitaleve, në 

mënyrë që investitorët të mund të gjenin likuiditetet që ju duheshin, dhe e hartimit të 

kuadrit të nevojshëm ligjor. Aktualisht, në vendin tonë tregu financiar jo bankar është 

shumë më pak i zhvilluar se ai bankar.  

Viti 2006 shënoi një progres thelbësor në rregullimin, reformimin dhe 

mbikëqyrjen e sistemit financiar jo-bankar në Shqipëri.78 Në këtë vit u krijua 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) 79. Autoriteti u krijua, nga shkrirja e tre 

autoriteteve mbikëqyrëse ekzistuese në fushën e sigurimeve, në fushën e titujve dhe 

në fushën e pensioneve suplementare private, si pasojë e domosdoshmërisë së 

përcaktimit të politikave dhe procedurave të njëjta licencuese dhe mbikëqyrëse për të 

gjitha institucionet financiare. Të gjithë elementët përbërës të procesit të unifikimit të 

rregullatorëve në sektorin jo bankar, si hartimi i strategjisë, krijimi i institucionit të 

AMF-së, ngritja e kapaciteteve institucionale, zgjedhja e stafit të kualifikuar, si dhe 

vizioni për të ardhmen, u realizuan me mbështetjen e vazhdueshme të Bankës 

Botërore.80 Ky bashkëpunim vazhdon në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullativ 

e mbikëqyrës dhe funksioneve të institucionit.81 

Autoriteti është një institucion publik i pavarur me seli në Tiranë që rregullohet 

nga Ligji Nr. 9572 dt. 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i 

ndryshuar me ligjin  Nr. 54/2014, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9572, 

datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes financiare” i cili synon  të mbrojë 

interesat e investitorëve dhe të personave të siguruar, të nxitë  qëndrueshmërinë, 

transparencën dhe besueshmërinë e tregjeve financiare jo bankare si edhe të sigurojë  

respektimin e ligjit. Organi vendimmarrës i Autoritetit është Bordi, i cili përbëhet nga 

5 anëtarë, nga të cilët, një drejtor i përgjithshëm ekzekutiv, një nëndrejtor ekzekutiv 

dhe dy anëtarë të tjerë.82 

Funksioni primar i AMF-së është që, me anë të mjeteve ligjore, administrative dhe 

të informacionit, të mbrojë konsumatorët, si dhe të ruajë stabilitetin dhe transparencën 

në fushën e sigurimeve, letrave me vlerë dhe pensioneve private suplementare.83 Ky 

institucion duhet të kryejë aktivitetin e tij me profesionalizëm, transparencë dhe 

standard të lartë, në shërbim të grupeve të interesit.84  

                                                           
78http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-

Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf, fq. 109.   
79 Gjatë punimit mund ta gjeni edhe me termin Autoriteti. 
80http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-

Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf, fq. 109.   
81 Idem.  
82 Neni 4, Ligji Nr. 9572 dt. 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar. 
83http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-

Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf, fq. 109.   
84 Idem.  

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
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Aktiviteti mbikëqyrës zbatohet përmes mbikëqyrjes off-site dhe kontrolleve on-

site të aktivitetit të pjesëmarrësve të licencuar të tregut.85 Nëse i referohemi nenit 13 

të ligjit, vërejmë se, funksioni mbikëqyrës i Autoritetit ushtrohet nëpërmjet 

licencimit86 të subjekteve, që kërkojnë të ushtrojnë veprimtari në njërin prej tregjeve 

financiare jo bankare, vëzhgimit të subjekteve, që ushtrojnë veprimtari në njërin prej 

tregjeve financiare jo bankare të quajtura ndryshe subjekte të mbikëqyrura87 si edhe 

ndjekjen e zbatimit të këtij ligji dhe të akteve normative të Autoritetit. Me licencimin 

synohet që në treg të lejohen të hyjnë vetëm ato subjekte të cilat përmbushin të gjithë 

kriteret e nevojshme për të ushtruar aktivitetin e tyre financiar në tregje të rregulluara. 

E gjithë kjo arrihet duke u bazuar në parimin e drejtësisë, ndershmërisë dhe barazisë. 

Monitorimi i tregjeve dhe subjekteve që operojnë aty ka për qëllim mbrojtjen e 

interesave të konsumatorëve. Ky proces përfshin një mbikëqyrje të kujdesshme të 

aftësisë menaxhuese, mjaftueshmërisë së burimeve financiare, efiçencës së sistemeve 

të kontrollit të brendshëm të subjekteve të mbikëqyrura.88 Në këtë mënyrë, është 

kaluar nga modeli i mbikëqyrjes tradicionale në modelin me bazë risku, bazuar në 

praktikën e vendeve Europiane. Përqasja e re e këtij modeli fokusohet në 

identifikimin, matjen, parandalimin dhe eliminimin e shkallës së rreziqeve që 

kërcënojnë performancën e tregut si dhe mbështetet nga një sistem i ri elektronik i 

raportimit, që do të garantojë komunikim të shpejtë dhe të besueshëm, rritje të 

kapacitetit të analizës, përmirësim të sistemit të paralajmërimit dhe përfundimisht, 

rritje të cilësisë dhe efikasitetit të të gjithë veprimtarisë mbikëqyrëse të institucionit.89 

AMF-ja ushtron edhe funksion rregullator duke përgatitur, përmirësuar dhe 

harmonizuar kuadrin ligjor në mënyrë të tillë që të krijohet një treg financiar jo bankar 

i qëndrueshëm  dhe me funksionim sa me normal. Kjo nënkupton përgatitjen e 

politikave të caktuara në drejtim të amendimin e legjislacionit në fuqi si dhe hartimin 

e rregullorve e udhëzimeve që kanë të bëjnë me zbatimin në praktikë të detyrimeve 

ligjore nga subjektet e mbikëqyrura.90 Një tjetër prioritet shumë i rëndësishëm, përveç 

mbrojtjes së konsumatorit, është edhe vendosja e standardeve në treg nëpërmjet 

përafrimit dhe harmonizimit të legjislacionit kombëtar bazuar në standardet 

ndërkombëtare dhe Direktivat e Bashkimit Europian. 

Situata aktuale për sa i përket tregjeve financiare në vendin tonë është tregues për 

një zhvillim në stade elementare.91 Tregu financiar jo bankar dominohet nga tregu i 

sigurimeve. Aktualisht mosfunksionimi i Bursës së Tiranës pengon zhvillimin e 

tregjeve te titujve. Tregu financiar jo bankar më i zhvilluar në Shqipëri, është ai i 

bonove të thesarit dhe ai i obligacioneve shtetërore.  

                                                           
85 Idem.  
86 Licencimi konsiston në të drejtën e Autoritetit për të pajisur me licencë për ushtrimin e veprimtarive 

në tregun financiar jo bankar të atyre subjekteve që plotësojnë standardet e përcaktuara prej kuadrit 

rregullues përkatës. Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, 

Mediaprint, Tiranë 2013, fq. 68. 
87 Ndër subjektet e mbikëqyrura mund të përmendim bursën dhe tregjet e tjera të letrave me vlerë, 

ndërmjetësit financiarë të letrave me vlerë, shoqëritë e investimit, fondet e pensionit, shoqëritë e ris 
sbilancio igurimit etj. https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=6  
88 https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=5  
89 https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=5  
90http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-

Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf, fq. 109.   
91 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 37. 

https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=6
https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=5
https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=5
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf,%20fq.%20109
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Në lidhje me strukturat e nevojshme për funksionimin e tregut financiar, sipas të 

dhënave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në vendin tonë rezulton se si shoqëri 

komisionere për tregtimin e titujve janë regjistruar kryesisht banka (9 banka) por edhe 

shoqëri të tjera aksionare që nuk ushtrojnë veprimtari bankare.92 Ndërsa regjistrari i 

vetëm që është krijuar është Qendra për Regjistrimin e Aksioneve sh.a dhe tregu i 

vetëm i organizuar është Bursa e Tiranës sh.a.93  

 

                                                           
92 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 38. 
93 Idem.  
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Kapitulli II 

Instrumentet që shkëmbehen në tregun financiar 

 

 

2.1 Natyra ligjore e titujve 

 

Titujt janë instrumente financiare që njihen ndryshe si letra me vlerë. Ata janë 

instrumente të zëvendësueshme që lëshohen nga shoqëritë, qeveritë dhe organet e 

tjera private, publike ose ndërkombëtare me qëllim thithjen e likuiditetit të nevojshëm 

për bizneset e tyre si dhe ndihmojnë në uljen e kostos financiare për emetuesin.  

Në termin “tituj” përfshihen pa kufizim aksionet, obligacionet e shoqërive tregtare 

dhe të pushtetit vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara nga shteti 

shqiptar, titujt e emetuar nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose kuotat 

e fondeve të investimit, si dhe instrumente të tjera financiare, të krahasueshme me 

aksionet dhe obligacionet dhe që vlerësohen dhe miratohen si të tilla nga Autoriteti.94 

Sipas nenit 4 të ligjit “Për titujt”, titujt mund të jenë tituj të pjesëmarrjes në kapital 

(aksione), tituj borxhi (obligacione), aksione ose kuota të fondit të investimeve apo 

fondit të pensioneve. 

Sipas këndvështrimit të investitorëve, aksionet dhe obligacionet përbëjnë një nga 

mundësitë e investimit të kursimeve në tregun e kapitalit. 

 Natyra ligjore e titujve financiarë ka qenë objekt i debateve të forta në doktrinën 

ndërkombëtare. Referuar doktrinës angleze mbi natyrën e titujve financiarë, një 

shkollë mendimi i klasifikon ato si pronë.95 Shkolla tjetër e mendimit i klasifikon ato 

si detyrime.96 Dallimi është shumë i rëndësishëm për vetë faktin se rregullat ligjore të 

caktuara duhet të zbatohen për asetet që janë klasifikuar si pronë, por nuk zbatohen 

për detyrimet.97 Është diskutuar gjithashtu se rregulli i Hunter vs. Moss98, i cili bën të 

mundur që të drejtat e pronësisë të lindin kur titujt janë pjesë e një grupi, gjen një 

shpjegim në natyrën pronësore të titujve.99 Ky rregull, i cili u mundëson 

pjesëmarrësve të tregut të ngrenë një sistem me kosto efektive të mbajtjes së titujve 

nëpërmjet ndërmjetësve, mund të shpjegohet dhe mbështetet nga vetë natyra e 

veçantë e titujve. 

Sipas doktrinës gjermane dhe angleze të shekullit XVIII dhe XIX titujt nuk janë 

as pronë dhe as detyrime por janë asete të një lloji të veçantë. Duke qenë se titujt 

luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ngritjen e një ekonomie të bazuar në 

qarkullimin e pasurisë, i referohen atyre si të drejta qarkulluese (në qarkullim). Ato 

janë aktive/pasivë të shpikur nga pjesëmarrësit e tregut dhe emetohen me qëllim që të 

qarkullojnë në një treg me likuiditet, dhe ky qëllim na lejon ti dallojmë ato nga 

artikujt e tjerë të zëvendësueshëm.  

Ky klasifikim mund të shihet si një çështje paralajmëruese e ngritur nga profesor 

Birks dhe i mbështetur si nga Dr. Benjamin dhe nga Dr. Pretto. Profesor Birks 

                                                           
94 Neni 3, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”  
95 Benjamin J., Interests in Securities, Oxford, Oxford University Press, 2000, kapitulli 13. 
96 Pretto-Sakmann, Boundaries of Personal Property, Oxford, Hart Publishing, 2005, fq. 13. 
97 Idem, fq. 28–35. 
98 Hunter v Moss [1994] 1 WLR 452 (CA), Gjykata e Apelit vlerësoi se një trust i vlefshëm mund të 

krijohet për një numër të caktuar aksionesh që janë pjesë e një grupi më të madh aksionesh të mbajtura 

nga administrues i besuar (trustee). Subjekti ishte i sigurt edhe pse aksionet nuk ishin ndarë nga grupi 

ose shpërndarë përfituesve.  
99 Benjamin J., Interests in Securities, Oxford, Oxford University Press, 2000, kapitulli 13. 
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shkruajti: 

Kur e vërteta është se këto kategori të njëjta të mendimit ligjor u kanë 

mbijetuar sulmeve kritike në juridiksione të ndryshme dhe nën sisteme të 

ndryshme politike që nga koha e Justinianit në shekullin e gjashtë dhe të 

Gaius-it në të dytin, ne jemi të detyruar t'i përqasemi çështjes së reformës 

radikale me të paktën disa dyshime.100 

Lind pyetja: A jemi të justifikuar me vendosjen e titujve jashtë detyrimeve dhe jashtë 

pronës nëse të dy kategoritë kanë mbijetuar si të ndryshme për shekuj me radhë dhe 

nuk ka lindur nevoja për të futur një kategori të tretë të ndryshme nga të dyja? 

Përgjigjja është po.101 Titujt u shfaqën vetëm pas Revolucionit Industrial. Doktrina 

ligjore gjermane dhe ajo austriake shpenzuan një shekull për të zbuluar se titujt nuk 

përshtaten me kategoritë e detyrimeve dhe pronës, duke u përpjekur të identifikojnë 

natyrën e tyre ligjore në çfarëdo mënyre tjetër. Ideja e klasifikimit të tyre si aktive të 

materializuara u përhap vetëm si një çështje komoditeti. 

Titujt u mundësojnë emetuesve të mbledhin para nga publiku i gjerë, individët. 

Rregullat që disiplinojnë titujt janë të programuara për të lehtësuar këtë qëllim dhe 

për të bërë qarkullimin e tyre me kosto efikase.  

Titujt e evidentuar nga regjistrimet kontabël në llogaritë e titujve nuk ekzistojnë 

në botën fizike dhe nuk mund të lokalizohen në ndonjë llogari të veçantë të titujve. 

Ato nuk janë të materializuara por janë të zëvendësueshme, p.sh. asete jo të 

materializuara me të njëjtat karakteristika, të cilat nuk mund të identifikohen veçse në 

lidhje me pronarët e tyre. Nuk ka asgjë që të dallojë një titull nga një tjetër brenda të 

njëjtës klasë të titujve. 

Rregullat e të drejtës së pronësisë, nga njëra anë, kërkojnë në mënyrë të 

përgjithshme identifikimin e asetit përkatës me qëllim që të vendoset e drejta e 

pronësisë. Kjo nënkupton se kërkesa e investitorit duhet ti referohet një aseti specifik 

që ai të marrë dhe të mbajë të drejtën e pronësisë mbi të. 

E drejta moderne gjermane dhe austriake i klasifikon titujt si aktive të 

materializuara. Teoria themelore në të drejtën moderne gjermane është se certifikatat 

e titujve janë dokumente shkresore të një lloji të veçantë. E drejta me të cilën lidhet 

dokumenti shkresor materializohet në dokument dhe për këtë arsye mund të 

transferohet në përputhje me rregullat që disiplinojnë aktivet e materializuara. Nëse 

dokumenti shkresor transferohet, blerësi jo vetëm fiton pronësinë e dokumentit, por 

bëhet titullar mbi të drejtën me të cilën lidhet dokumenti.  

Legjislacioni jonë parashikon se titujt e transferueshëm janë:102 

a) aksionet, titujt e borxhit, si dhe titujt e ngjashëm me aksionet dhe titujt e 

borxhit; 

b) kontrata ose të drejtat për nënshkrimin e tyre, blerja ose futja në zotërim e 

titujve të përcaktuar në shkronjën “a” të këtij neni; 

c) kontrata futures dhe e opsionit dhe kontrata financiare, që lidhen me titujt e 

përcaktuar në shkronjën “a” të këtij neni, në rastet kur këto pranohen për t'u 

tregtuar në treg titujsh, që rregullohet dhe mbikëqyret nga Autoriteti. 

Titujt emetohen, transferohen dhe ruhen si të dhëna elektronike në regjistrarët e 

                                                           
100 Birks P. dhe McLeod G., Introduction to Justinian's Institutes,London, Duckworth, 1987, fq. 26. 
101 Birks P. dhe McLeod G., Introduction to Justinian's Institutes, London, Duckworth, 1987, fq. 26. 
102 Neni 11, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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titujve103.104 Titujt financiarë regjistrohen në regjistra të veçantë që mbahen nga 

subjekte të specializuara. 

Praktika e tregut, ka krijuar një mekanizëm të veçantë të mbajtjes së titujve. Ky 

mekanizëm përfshin grupimin e titujve në duart e ndërmjetësve. Roli i 

ndërmjetësuesit është thjesht administrativ. Asetet, në aspektin ekonomik, janë asete 

të klientit. Palët kanë ndërmend të marrin këto asete të mbrojtura nga kreditorët e 

ndërmjetësve. Mekanizmi ka për qëllim të krijojë të drejta pronësore në dobi të 

investitorëve. Mendojmë se kjo duhet të njihet edhe nga vetë ligji. 

Termi gjerman për një titull është Wertpapier. Fjala Wertpapier e përkthyer fjalë 

për fjalë do të thotë “letër me vlerë”. Termi i referohet faktit që dokumenti në lidhje 

me titullin mishëron një të drejtë të vlefshme. Termi është projektuar edhe për të 

reflektuar teorinë gjermane në bazë të titujve. Teoria është se të drejtat me të cilat 

lidhet certifikata e titujve dhe certifikata e titujve bashkohen dhe bëhen një aktiv i 

materializuar. Si rezultat, në ligjin modern gjerman dhe austriak të titujve, 

transferimet e tyre dhe mbajtjet (holdings) indirekte të titujve janë subjekt i rregullave 

që disiplinojnë aktivet e materializuara (tangible). 

 

 

2.2 Titujt e dematerializuar dhe kujdestaria e titujve 

 

Analiza tradicionale ligjore në lidhje me investimet në tituj i referohet një kohe 

kur titujt mbaheshin në format letër dhe tregtia zhvillohej kryesisht mbi baza të tregut 

të brendshëm. Vetëm rreth 1980, shërbimet e kujdestarisë nënkuptonin ruajtjen e 

titujve në kasaforta. Rregullat ligjore vareshin nga koncepti se instrumentet letër 

përbënin të drejtat themelore, të cilat mund të transferohen nëpërmjet lëvrimit të 

tyre.105 

Në fund të viteve ‘60 dhe fillim të viteve ‘70, e ashtuquajtura kriza e letrës 

kërcënoi operacionet e tregjeve amerikane duke qenë se sistemet e shlyerjes nuk 

mundën të ecnin me ritmin e tregtimeve. Një situatë e ngjashme u zhvillua në 

                                                           
103 Regjistrari i titujve është shoqëria aksionere e licencuar nga Autoriteti, që ka për objekt të 

veprimtarisë organizimin dhe administrimin e të dhënave për titujt. Regjistrari, në emërtimin e të cilit 

vendoset në kllapa emërtimi i titujve për të cilët është licencuar për të operuar, mund të licencohet për 

të regjistruar një ose më shumë tituj të përcaktuar nëpërmjet organizimit të mënyrës së mbajtjes së 

regjistrit, në mënyrë të tillë që të sigurohen, në çdo kohë, të dhëna të plota për pronësinë mbi titujt, si 

dhe kufizime të të drejtave të pronësisë mbi to. Regjistri i titujve është dokumenti zyrtar dhe ligjor, i 

cili përmban të dhëna për pronësinë mbi titujt, mbi transaksionet e kryera në lidhje me to apo të dhëna 

për vendosjen e titujve si garanci. Regjistri i veçantë emërtohet në varësi të llojit të titujve, për 

regjistrimin e të cilit synon veprimtaria e regjistrarit. Për realizimin e funksioneve të veta, regjistrari ka 

për detyrë: 1. Të organizojë regjistrimin e transaksioneve dhe të ndryshimeve përkatëse. 2. Të lidhë 

kontrata dhe të bashkëpunojë me emetuesit e titujve. 3. Të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave të 

regjistruara. 4. Të realizojë funksione të tjera, të parashikuara në statutin dhe rregullat e regjistrarit dhe 

që kanë lidhje me funksionet kryesore të tij. 

Regjistrari ka këto detyra: a) të mbrojë sistemin kompjuterik dhe të dhënat e përcaktuara në këtë sistem 

nga përdorimi i paautorizuar dhe nga ndryshimi dhe humbja; b) të ruajë në një vend të sigurt dhe në 

formën origjinale dokumentacionin origjinal të përdorur për regjistrim në mënyrën e mbajtjes të së 

dhënave, për të paktën pesë vjet. Të dhënat e regjistruara në mënyrë elektronike mbahen përgjithmonë. 

Regjistrari, nëse ofron shërbime të kleringut dhe shlyerjes, krijon një fond garancie. (Nenet 123, 126, 

137, 138 Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”). 
104 Neni 6, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
105 Benjamin J.,and Yates M., The Law of Global Custody,  botimi I dytë, Butterworths, 2002, fq. 5. 



 

  48 

 

Britaninë e Madhe në vitin 1980.106 

Xhirot në tregjet e letrave me vlerë ishin aq të mëdha dhe intensive sa industria 

nuk mund të përballej me të gjitha dokumentet e përfshira në shlyerjen e 

shkëmbimeve.107 Në rënien (crash) që pësoi tregu në vitin 1987, dështimi i shlyerjes 

në kohë shtoi humbjet e investitorëve të dëshpëruar për të shitur letrat e tyre me 

vlerë.108  Kolapsi i tregut, i cili ndodhi në 19 tetor 1987 çoi në rënien e mesatares 

industriale të Dow Jones me 508 pikë, ose, rreth 23% të vlerës së tij. Xhiroja e 

investimit në të njëjtën ditë ishte 604 milion aksione.109  

Në përgjigje të këtyre krizave financiare, tregjet e titujve u vetë riorganizuan. 

Gjithmonë e më shumë titujt e certifikuar dhe të zotëruar u bllokuan dhe u morën në 

kujdestari. Në vend të transferimit të sasive të mëdha të dokumenteve të prurësit, titujt 

u mbajtën, transferuan dhe premtuan nëpërmjet kredive dhe debive të kryera në 

llogaritë e titujve të mbajtura nga ndërmjetësit, pa asnjë ndryshim në zotërimin e 

titujve në themel. Shkëmbimet filluan të kryheshin në regjistrat e ndërmjetësve të cilët 

u organizuan në struktura indirekte të mbajtjes së tyre. U zbulua se mbajtja e titujve 

në sisteme me shumë nivele me Depozituesin Qendror të Titujve (Central Securities 

Depository CSD) si ndërmjetësues reduktonte ndjeshëm humbjet, vjedhjet, kostot dhe 

rreziqet e mungesës së likuiditetit.110 

Në vitin 1989 G30111 botoi raportin e tij shumë të njohur mbi Kleringun112 dhe 

Shlyerjen113 në Tregjet Botërore të titujve. Transferimi i pronësisë së titujve të 

dematerializuar, në bazë të një transaksioni të mbyllur në bursë ose në një treg të 

rregulluar, kryhet përmes kleringut dhe shlyerjes.114 Në raport, Grupi inkurajoi 

mbajtjen e titujve të materializuar dhe të dematerializuar në CSD.115 U identifikuan dy 

modele që lehtësojnë shlyerjen elektronike; bllokimi (immobilisation) dhe 

dematerializimi.116 Nga viti 1992, shumica e tregjeve kishte organizuar një ose më 

                                                           
106 Benjamin J., Ease of Transfer and Security of Transfer in the Securities Markets, 5 Journal of 

International Banking and Financial Laë 219, 2001, fq. 20. 
107 Në 1968, këto praktika  në USA ishin aq jashtë loje sa bursës së New York-ut ju desh të mbyllte dy 

orë më shpejt, dhe më pas u mbyll çdo të mërkurë në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të plotësonin 

dokumentet shkresore të tregtisë. 
108 Benjamin J., Ease of Transfer and Security of Transfer in the Securities Markets, 5 Journal of 

International Banking and Financial Law 219, 2001, fq. 20.  
109 Seligman J., The Internationalisation of the Securities Markets: parathënie e Simpoziumit Michigan 

Yearbook për studimet ligjore ndërkombëtare, volumi IX, 1988, fq. 1. 
110 Guynn R. D., Modernizing Securities Ownership Transfer and Pledging Laws: Ese mbi nevojën e 

harmonizimit ndërkombëtar, Shoqata Ndërkombëtare e Avokatëve, 1996, fq. 21. 
111 Grupi i të tridhjetëve i themeluar në 1978. Është një grup privat jofitimprurës i përbërë nga 

përfaqësues të sektorit privat, publik dhe akademik. G30 synon të thellohet në të kuptuarin e çështjeve 

ekonomike dhe financiare ndërkombëtare, të shqyrtojë pasojat ndërkombëtare të vendimeve të marra në 

sektorin publik dhe privat, dhe të kontrollojë (ekzaminojë) zgjedhjet në dispozicion të praktikuesve dhe 

politikë bërësve të tregut. www.group30.org 
112 Kleringu nënkupton llogaritjen e detyrimeve neto që kanë palët ndaj njëra-tjetrës, si pasojë e 

ekzekutimit të transaksioneve në sesionet e tregtimit të Bursës, Paragrafi 1.3, Nr. 4, Rregullorja e 

Bursës së Tiranës. 
113 Shlyerja është procedura e përmbushjes së detyrimeve të palëve që rrjedh nga një transaksion i kryer 

në Bursë dhe i cili përfshin: pagesën e çmimit të pranuar Anëtarit që vepron si shitës në Transaksion 

dhe transferimin e pronësisë të Titullit tek Anëtari që vepron si blerës në Transaksion.  Paragrafi 1.3, 

Nr. 4, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
114 Neni 120, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
115 G30, Kleringu dhe shlyerja në tregjet botërore të titujve, 1989, Rekomandimi 3. 
116 Benjamin J.,and Yates M., The Law of Global Custody,  botimi I dytë, Butterworths, 2002, fq. 14. 
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shumë CSD.117 

Titujt e dematerializuar nuk ekzistojnë në formë fizike dhe mund të krijohen 

vetëm nëpërmjet zërave në regjistër. Me fjalë të tjera, titujt ekzistojnë vetëm si të 

dhënat kompjuterike. Ata nuk përmbajnë numra serialë, kontrolli dhe nënshkrimin e 

personave të autorizuar. Pronar është personi në emër të të cilit është hapur llogaria e 

regjistruar në regjistrar. Pretendimet e lindura nga titujt e dematerializuar i përkasin 

pronarit të tyre. Pronësia dhe të drejtat që rrjedhin nga titujt e dematerializuar fitohen 

përmes transferimit nga llogaria e titujve të dematerializuar të transferuesit në 

llogarinë e titujve të dematerializuar të marrësit, në bazë të një marrëveshjeje, që ka 

qëllim fitimin e pronësisë, në bazë të një vendimi gjyqësor, me trashëgimi ose me 

ligj.118 Pronësia dhe të drejtat, që rrjedhin nga titujt e dematerializuar, merren në 

çastin e regjistrimit të tyre në llogarinë e titujve të dematerializuar të marrësit në 

pronësi ose të personit, i cili, duke vepruar në rolin e kujdestarit, mban tituj të 

dematerializuar për llogari të blerësit.119 

Neni 116 i ligjit shqiptar “Për titujt” përcakton se llogaria e titujve të 

dematerializuar përmban të dhëna për emetimet, klasat, sasitë, të drejtat pasurore dhe 

titullarët e tyre, kufizimet e të drejtave pasurore dhe të dhëna për historitë e 

regjistrimeve të tyre. Llogaria mund të mbahet në emër të një personi të vetëm, në 

llogari të përbashkët apo në emër të një banke kujdestarie.  

Titujt e bllokuar janë letra të certifikuara apo bartëse të marra në kujdestari, 

shpeshherë së bashku me titujt e investitorëve të tjerë.  

Nëse i referohemi ligjit tonë “Për Titujt” kujdestaria lidhet me mbajtjen dhe 

ruajtjen e titujve, raportimin për pagesat e dividendëve, interesave dhe instrumenteve 

të tjera të arkëtueshme, informimin për takimet e emetuesve të titujve dhe të drejtat e 

lidhura me aksionet dhe titujt e tjerë, të vënë në kujdestari dhe ekzekutimi i porosive 

të klientëve për përmbushjen e këtyre të drejtave, informimin për ndryshimet ligjore, 

të cilat, drejtpërdrejt ose tërthorazi, prekin raportimin te klienti për gjendjen e 

llogarisë në kujdestari, shërbimin e organizimit të asamblesë së përgjithshme, 

shërbime të tjera, të lidhura me titujt, si përmbushja e të drejtave dhe detyrimeve që 

dalin nga titujt, siç është rënë dakord ndërmjet klientit dhe kujdestarit dhe që nuk bien 

në kundërshtim me ligjin.120  

Shumica e titujve të bllokuar emetohen në format gjigand apo global. Kjo do të 

thotë se është emetuar një instrument i vetëm, i cili përfaqëson emetimin e të gjithë 

titujve.121 Nëpërmjet bllokimit, janë eliminuar lëvizjet fizike të dokumenteve 

themelore.122 

Ashtu si titujt e dematerializuar, të drejtat e titujve të bllokuar janë krijuar me anë 

të regjistrimit në regjistrar (book entries).123 Kujdestari dhe regjistrari hapin një llogari 

kujdestarie, e cila mund të organizohet si llogari me emër të përbashkët, llogari me 

kod të përbashkët ose llogari e përbashkët.124 Në këtë llogari, me porosi të klientit, 

                                                           
117 Guynn R. D., Modernizing Securities Ownership Transfer and Pledging Laws: Ese mbi nevojën e 

harmonizimit ndërkombëtar, Shoqata Ndërkombëtare e Avokatëve, 1996, fq. 21. 
118 Neni 118, paragrafi I, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
119 Neni 118, paragrafi II, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
120 Neni 72, paragrafi I, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”.  
121 Benjamin J.,and Yates M., The Law of Global Custody,  botimi i dytë, Butterworths, 2002, fq. 14-

15. 
122 G30, Kleringu dhe shlyerja në tregjet botërore të titujve, 1989, Rekomandimi 3. 
123 Benjamin J.,and Yates M., The Law of Global Custody,  botimi i dytë, Butterworths, 2002, fq. 14-

15. 
124 Neni 73, paragrafi I, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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kujdestari mund të administrojë tituj.125 Titujt në llogari kujdestarie janë pronë e 

klientit dhe kujdestari mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara në rast zbatimi jo të 

mirë të kontratës.126 

Titujt e bllokuar mbahen në mënyrë indirekte nëpërmjet niveleve të ndryshëm të 

ndërmjetësve ndërsa titujt e dematerializuar mund të mbahen si në mënyrë direkte 

edhe në mënyrë indirekte. 

Një dallim i rëndësishëm midis dematerializimit dhe bllokimit është se 

dematerializimi kërkon efikasitetin e legjislacionit. Shërbimi i kujdestarisë së titujve 

rregullohet me një kontratë, sipas së cilës kujdestari merr përsipër të kryejë  

operacione në lidhje me titujt për llogari të klientit dhe mbi bazën e një komisioni, 

p.sh. përmes vendosjes së titujve në kujdestari dhe rregullimit të efekteve të kushteve 

në kontratë. Autoriteti miraton kushtet e kryerjes së transaksioneve, që lidhen me 

kujdestarinë e titujve, si dhe kontratën-tip të vënies në kujdestari të titujve.127 

Operacionet e lidhura me kujdestarinë e titujve kryhen nga banka të autorizuara për 

kryerjen e kësaj veprimtarie, me vendim të Autoritetit.128  

Neni 75 i ligjit shqiptar “Për titujt” përcakton se kujdestari mban një libër 

kujdestarie, ku bën regjistrime të posaçme në formë elektronike për porositë e bëra 

nga çdo klient, për titujt të cilët ka në kujdestari. Brenda 24 orëve duhet të informojë 

klientin për çdo marrëveshje të nënshkruar. 

Ajo çka zakonisht i referohemi si kompjuterizim (p.sh dematerializimi dhe 

bllokimi) i tregjeve të titujve ka arritur fleksibilitet dhe efikasitet. Transaksionet 

ndodhin në mënyrë elektronike nëpërmjet debitimit dhe kreditimit të librave të 

llogarisë (book accounts). Si rezultat, tregtohen volume të mëdha të titujve në mënyrë 

më të shpejtë dhe më të lehtë, qoftë brenda apo përtej kufijve kombëtarë. 

Një zhvillim tjetër po aq i rëndësishëm është veprimi i sistemeve të tërthorta 

mbajtëse me nivelet e shumta të ndërmjetësve. Duke qenë se mbajtësi indirekt 

redukton kostot dhe kompleksitetin e mbajtjes së regjistrimeve dhe ul rrezikun e 

humbjeve të shkaktuara nga transferimi fizik i letrave me vlerë, ajo është përdorur 

gjerësisht në tregtinë ndërkombëtare dhe shlyerjen e titujve.129 

Krijimi i strukturave indirekte mbajtëse përfshin një rritje të ndërmjetësimit në 

tregjet e titujve. Duke qenë se pjesëmarrja në sistemet e kleringut dhe shlyerjes nuk 

është gjithmonë në dispozicion ose praktike për investitorët, disa investitorë kanë 

fituar akses në këto sisteme nëpërmjet një ndërmjetësi. Në shumë raste kjo do të thotë 

që titulli ose e drejta për titujt mund të kërkohet vetëm përmes ndërmjetësit.130 Në 

vitin 2004 letrat me vlerë në shumën prej 50 trilionë Euro u mbajtën nëpërmjet 

ndërmjetësve në mbarë botën.131 

 

 

2.3 Titujt e ndërmjetësuar 

 

                                                           
125 Neni 73, paragrafi II, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
126 Neni 73, paragrafi III, V, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
127 Neni 72, paragrafi V, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
128 Neni 72, paragrafi III, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
129 Schwarcz SL, “Indirectly Held Securities and Intermediary Risk” Uniform Law Review (Revue de 

droit uniforme) 2002.  
130 Benjamin J.,and Yates M., The Law of Global Custody,  botimi i dytë, Butterworths, 2002, fq. 21. 
131 Idem.  
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Titujt mund të mbahen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në mënyrë të tërthortë. 

Mënyra e parë ndodh kur investitori mund të ushtrojë të drejtat e tij mbi titujt kundrejt 

emetuesit në mënyrë të drejtpërdrejtë. Titujt e mbajtur tërthorazi i referohen sistemit, 

ku një ose më shumë ndërmjetës janë vendosur midis emetuesit dhe investitorit dhe 

investitori mund të ushtrojë të drejtat e tij të pronësisë ndaj emetuesit vetëm nëpërmjet 

ndërmjetësit të tij. Ndërmjetësi përdoret zakonisht për të nënkuptuar një institucion që 

mban llogaritë e titujve për të tjerët dhe përfshin shoqëritë komisionere, anëtarët e 

këshillave mbikëqyrëse të tyre, komisionerët e bursës dhe këshilltarët e investimeve. 

Këtu mund të përmendim edhe operatorin e sistemit të kleringut dhe shlyerjes si edhe 

kujdestarin e titujve. 

Interesat e investitorit tregohen vetëm në librat e llogarisë (account books) të 

administruar nga ndërmjetësi. Interesi i investitorit është, pra indirekt dhe nuk mund 

të pretendohet ndaj emetuesit, me përjashtim të rastit kur ndërmjetësi me investitorin 

kanë një marrëdhënie të drejtpërdrejtë. 

Investimet e bëra përtej kufijve mund të përfshijnë ndërmjetës të shumtë të 

vendosur në juridiksione të ndryshme. Zakonisht modelet International Holding 

përbëhen nga një numër të madh i sistemeve kombëtare dhe ndërkombëtare që 

mbajnë, një strukturë me shumë nivele të cilat përsëriten pa pushim.  

Duhet të theksohet gjithashtu se klasifikimi i sistemeve të mbajtjes si të 

drejtpërdrejtë ashtu edhe të tërthortë është shpesh çorientues duke qenë se sisteme të 

ndryshme ligjore i trajtojnë të drejtat e investitorëve në mënyrë të ndryshme. Të gjitha 

titujt e evidentuar në formularin e librit të regjistrimeve (book entry)132 janë 

ndërmjetësuar dhe prandaj mbahen në mënyrë të tërthortë. Megjithatë, në disa sisteme 

ligjore, edhe pse një ose më shumë ndërmjetës qëndrojnë midis një mbajtësi llogarie 

(account holder) dhe emetuesit, mbajtësi i llogarisë konsiderohet të jetë pronari i 

drejtpërdrejtë. Ndërmjetësi nuk ka asnjë interes në tituj, por thjesht vepron në emër të 

investitorit. Në sisteme të tjera ligjore, të drejtat e mbajtësit të llogarisë janë 

konsideruar të jetë të ekzekutueshme vetëm ndaj ndërmjetësit me të cilin mbajtësi i 

llogarisë ka një marrëdhënie të drejtpërdrejtë.133 

Përgjithësisht ekzistojnë dy mënyra sipas të cilave një ndërmjetës mund të mbajë 

book entry-n e titujve për klientët e tij: (1) nëpërmjet llogarive omnibus ku interesat e 

të gjithë investitorëve të titujve të njëjtë janë të grupuara, pa përcaktim individual, ose 

(2) në llogari të caktuara të pazëvendësueshme ku ndërmjetësi është regjistruar si 

mbajtës i një blloku aksionesh në mënyrë specifike për çdo investitor.134 

Arsyeja për mbajtjen e titujve mbi një bazë të zëvendësueshme, të pashpërndarë 

dhe të ndërmjetësuar është se ajo redukton kostot administrative dhe është më efikase. 

Ajo mundëson transferimin e titujve nga një klient në një tjetër nëpër librat e 

ndërmjetësit pa përfshirë ndërmjetësit e rangjeve më të larta ose emetuesit.135 Në anën 

                                                           
132 Regjistrimi është një sistem i gjurmimit të pronësisë së titujve ku investitorit nuk i jepet certifikatë. 

Shumica e investitorëve të cilët përdorin një broker online ose dhe një shërbim të plotë, të rregullt të 

broker-it do ti kenë aksionet e tyre të mbajtura në formën e regjistrit. Kjo zakonisht është e 

pëlqyeshme, sepse askujt nuk i duhet të ruajë certifikata fizike të titujve, dhe mund të shesë apo blejë 

tituj pa kthyer certifikata ose pa pritur lëshimin e të rejave. Gjithashtu, kostot e zëvendësimit për 

certifikatat janë të larta në rast se ato humbin, ndërsa pronësia e regjistruar nuk mund të humbasë falë 

backup-eve teknologjike. 
133 Shih “UNIDROIT”, “Seminar on Intermediated Securities”, Bern, Zvicër 15–17 shtator 2005 dhe 

Draft Raportin Shpjegues, fq. 10. 
134 Goode R., Are Intangible Asset Fungible, në Birks and Pretto Themes in Comparative Law – në nder 

të Bernard Rudden, OUP 2002, fq. 104. 
135 Idem, fq. 207. 
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tjetër mendojmë se nëse titujt nuk veçohen, përzierja e tyre do të thotë se investitori 

mban edhe riskun e kredisë së ndërmjetësit. 

Sistemi i mbajtjes së tërthortë, së bashku me faktin se titujt nuk ekzistojnë në një 

format fizik, është evidentuar si arsye kryesore për çështjet ligjore që mund të 

lindin.136 

 

 

2.4 Aksionet, karakteristika të përgjithshme 

 

Një aksion përbën një titull i cili përfaqëson një certifikatë pronësie në shoqërinë 

aksionare. Aksionet janë tituj të pjesëmarrjes në kapital.137 Ato janë të pandashme, 

përfaqësojnë njësinë më të vogël të pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë. 

Kush ble një aksion bëhet aksionar i  shoqërisë. Aksionari ka të drejtë të marrë një 

pjesë të fitimit, si edhe një pjesë nga pasuria e mbetur në rast të likuidimit të 

shoqërisë. Në cilësinë e bashkëpronarit, aksionari gëzon të drejtën e votës në 

asamblenë e përgjithshme, në proporcion me numrin e aksioneve që ai zotëron. 

Mund të ndodhë që disa persona të vendosin të blejnë së bashku një aksion. Në një 

situatë të tillë, këta persona ushtrojnë të drejtat e aksionarit nëpërmjet një përfaqësuesi 

të përbashkët dhe përgjigjen në mënyrë solidare për detyrimet që rrjedhin nga 

zotërimi i aksionit. Pra, ata janë bashkëpronarë të një aksioni dhe, pavarësisht numrit, 

përbëjnë një aksionar të vetëm.  

Çdo aksioni i jepet një vlerë nominale e cila është njësoj për të gjitha aksionet e 

emetuara nga shoqëria. Vlera e përgjithshme e aksioneve të emetuara në vlerën e tyre 

nominale nuk mund të jetë më e vogël se kapitali i regjistruar i emetuesit. Diferenca 

midis çmimit të emetimit dhe vlerës nominale të aksionit quhet shtesë çmimi.138 Vlera 

nominale e aksionit nuk duhet ngatërruar as me vlerën e tregut dhe as me vlerën reale. 

Vlera e tregut e aksionit formohet në tregjet sekondare në bazë të bashkëveprimit 

midis ofertës dhe kërkesës ndërsa, vlera reale e aksionit rrjedh nga raporti midis 

pasurisë neto dhe numrit të aksioneve në qarkullim. Duke shumëzuar vlerën nominale 

të aksionit me numrin e aksioneve të shoqërisë përcaktojmë kapitalin e shoqërisë. Le 

të  marrim një shembull, për të qenë më të qartë në lidhje me atë çka synojmë të 

themi. Nëse në momentin e krijimit, shoqëria X vendos që kapitali i shoqërisë do të 

jetë 20 milion lekë dhe do të emetohen 10 milion aksione, do të thotë se është 

përcaktuar që vlera nominale e çdo aksioni do të jetë 2 lekë. Pra, ai që mendon të 

nënshkruajë një aksion të shoqërisë të sapo formuar X duhet të paguajë 2 lekë. 

Në paragrafin më sipër  kemi përmendur se vlera e përgjithshme nominale e 

aksioneve të emetuara nuk mund të jetë më e vogël se kapitali i regjistruar i shoqërisë. 

Për rrjedhojë, shoqëria nuk mund të emetojë dhe të ofrojë për nënshkrim aksione me 

çmim nën vlerën e tyre nominale por, në momentin e nënshkrimit të aksioneve mund 

të ndodhë që të emetohen aksione me vlerë më të lartë se vlera e tyre nominale.139  

Pra, nëse i referohemi shembullit të mësipërm, mund të emetohen aksione me 

vlerë më të madhe se 2 lekë (p.sh 3 lekë) por nuk mund të emetohen aksione me vlerë 

më të vogël se 2 lekë. Në një situatë të tillë, pra kur emetohen aksione me vlerë 3 

lekë,  nuk ndryshon asgjë për sa i përket kapitalit të shoqërisë apo vlerës nominale të 

                                                           
136 UNIDROIT, Shënime shpjeguese17 JS Rogers, “Negotiability, Property, and Identity”, 12 Cardozo 

L Rev, 1990-1991, fq. 471. 
137 Neni 4, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt” 
138 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, G. Giappichelli, Torino, 2012, fq. 24.  
139 Neni 110, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
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aksioneve të cilët mbeten të pandryshuar. Ndryshimi i vetëm lidhet me faktin se 

shoqëria ka mbledhur më shumë lekë, dhe konkretisht ka mbledhur 30 milion lekë 

nga 20 milion që është kapitali i shoqërisë. Pavarësisht kësaj, kapitali i shoqërisë nuk 

ndryshon, pra mbetet 20 milion, ndërsa pjesa tjetër përbën rezervë të pasurisë.  

Rentabiliteti i përfituar nga aksionet varet nga sasia e fitimeve të siguruara nga 

viti në vit nga shoqëria si edhe nga zgjedhja e bërë nga administratorët në lidhje me 

sasinë e këtyre fitimeve që do t’iu shpërndahen aksionarëve si dividendë dhe pas 

miratimit të bilancit. Për rrjedhojë mund të themi se aksionarët e shoqërisë nuk kanë 

siguri nëse do të shpërblehet apo jo investimi i tyre. 

 

 

2.4.1 Të drejtat që gëzojnë zotëruesit e aksioneve 

 

Një aksionar bëhet pjesëmarrës në menaxhimin e shoqërisë nëpërmjet ushtrimit të 

të drejtës së votës që i atribuohet çdo aksioni. Për secilin prej aksionarëve numri i 

votave është i barabartë me numrin e aksioneve që ka në zotërim. Me anë të së drejtës 

së votës aksionarët influencojnë mbi vendimmarrjen e shoqërisë dhe kontrollojnë 

veprimtarinë e saj.140 Ai merr pjesë në mbledhjet e asamblesë ku mund të paraqesë 

propozime në lidhje me drejtimin e shoqërisë si edhe mund të miratojë ose jo 

propozimet e këshillit të administrimit, etj.  

Konkretisht, aksionarët e shoqërisë gëzojnë të drejta administrative që lidhen me 

pjesëmarrjen në administrimin e shoqërisë dhe të drejta pasurore.   

Të drejtat administrative konsistojnë në të drejtën për të marrë pjesë në mbledhjet 

e asamblesë, për të ushtruar të drejtën e votës, për të marrë pjesë në diskutimet e 

asamblesë, për të kundërshtuar vendimet e asamblesë, etj. 

Për sa i përket të drejtave pasurore, ato kanë të bëjnë me të drejtën për të përfituar 

dividendët e realizuar nga veprimtaria e shoqërisë dhe të drejtën e rimbursimit të 

kapitalit në rast likuidimi të shoqërisë. Dividendi përfaqëson pjesën e fitimeve që i 

shpërndahet secilit prej aksionarëve. Si rregull dividendi shpërndahet një herë në vit, 

në mbyllje të vitit financiar dhe vlera e tij varet nga rezultati ekonomik i shoqërisë. 

Dividendi shpërndahet mbasi janë mbuluar shpenzimet dhe humbjet e e shoqërisë 

gjatë vitit financiar për të cilin do të shpërndahet dividendi. Rëndësi të veçantë ka 

shlyerja e detyrimeve tatimore të shoqërisë.141 

Asambleja e përgjithshme, ndonëse plotësohen të gjitha kushtet për shpërndarjen e 

dividendit, mund të vendosë që dividendi të mos shpërndahet. Në kushte të tjera, kur 

asambleja vendos për shpërndarjen e tij, pjesa që i takon secilit aksionar është në 

përpjesëtim me vlerën e kapitalit të regjistruar që aksionet e secilit aksionar 

përfaqësojnë.142  

Aksionarët e shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes për aksionet e emetuara 

rishtazi nga shoqëria, në përpjesëtim me pjesët e kapitalit të regjistruar që 

përfaqësojnë aksionet e zotëruara prej tyre.143 Pra, kur shoqëria vendos të kryejë një 

zmadhim të kapitalit me emetim aksionesh të reja, nëse aksionari i shoqërisë zotëron 

                                                           
140 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 51.  
141 Malltezi A, E Drejta Shqiptare e Shoqërive Tregtare, Shtëpia botuese Mediaprint, Tiranë, 2011, f. 

144-145. 
142 Idem, fq. 53. 
143 Neni 174, paragrafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
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5% të kapitalit të shoqërisë, ai mund të nënshkruajë 5% të aksioneve të emetuara 

rishtazi duke mbajtur në këtë mënyrë të pandryshuar përqindjen që ai zotëron në 

shoqëri.  

E drejta e parablerjes mund të humbasë nëse aksionarët nuk e ushtrojnë atë brenda 

20 ditëve nga dita e publikimit në QKR144 të vendimit për të zmadhuar kapitalin e 

regjistruar të shoqërisë.145 E drejta e parablerjes është një e drejtë e rëndësishme që 

lidhet ngushtë me zotërimin e aksioneve në një shoqëri aksionare. Përveç të drejtës së 

parablerjes të rregulluar në ligj si në rastin e zmadhimit të kapitalit, e drejta e 

parablerjes mund të ushtrohet nga aksionarët edhe në raste të tjera sipas përcaktimeve 

të statutit. Për shembull, në statut mund të përcaktohet detyrimi i aksionarit që vendos 

të largohet nga shoqëria për t’i  ofruar aksionet e tij në radhë të parë tek aksionarët e 

tjerë të shoqërisë dhe më pas tek të tretët.  

Aksionari mund të çedojë të drejtën e parablerjes në favor të aksionarëve të tjerë 

apo të tretëve, sipas kushteve të përcaktuara në ligj apo statut.146  

Aksionet nuk kanë afat dhe për to nuk është përcaktuar një çmim apo vlerë 

rimbursimi. Në situatën kur aksionari nuk dëshiron të vazhdojë të zotërojë aksionet e 

veta apo një pjesë të tyre, ai mund ti shesë ato në treg kundrejt një çmimi të caktuar.  

Për rrjedhojë, si për nënshkruesin e parë të aksioneve edhe për këdo që i ka blerë 

këto aksione, e vetmja mënyrë për të likuiduar investimin dhe spekulimi, për atë i cili 

synon të investojë mbi këta tituj, përfaqësohet nga tregtimi i aksioneve në treg me 

çmimin që përcaktohet nga takimi i kërkesës dhe ofertës. Pra merr rëndësi vlera e 

tregut e aksionit. Statuti mund të parashikojë që kalimi i aksioneve të kushtëzohet nga 

pëlqimi i organeve drejtuesve të shoqërisë dhe/ose nga e drejta e parablerjes, në favor 

të aksionarëve të tjerë.147 Ekzistojnë disa vende ku mund të tregtohen aksione, dhe 

këtu mund të përmendim bursën. Aksionet e kuotuara mund të tregtohen edhe në 

vende të tjera të quajtura platforma shumëpalëshe e tregtimit (MTF)148. 

 

 

2.4.2 Kategoritë e aksioneve 

 

Aksionet kanë karakteristika të ndryshme. Aksione të ndryshme nuk i japin të 

njëjtat të drejta zotëruesve të tyre përveç rastit kur ato janë aksione të së njëjtës 

kategorie. Shoqëria ka mundësinë, në respekt të ligjit, të emetojë kategori të veçanta 

aksionesh të cilat dallojnë nga ato të zakonshme.  

Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi.149 Dallimi qëndron 

në përmbajtjen e të drejtave pasurore dhe administrative pa qenë i nevojshëm 

                                                           
144 Qendra Kombëtare e Regjistrimit. 
145 Malltezi A., E drejta shqiptare e shoqërive tregtare, Mediaprint, Tiranë 2011, fq. 132.  
146 Idem.  
147 Neni 120, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
148 Multilateral Trading Facility, nënkupton një sistem shumëpalësh, të vënë në funksionim nga Bursa e 

Titujve apo një Shoqëri Komisionere, i cili bashkon palët e interesuara për të shitur dhe blerë tituj dhe 

instrumente financiare sipas rregullave të përcaktuara. Për sa i përket vendit tonë AMF në datë 

21.11.2012 ka miratuar Rregulloren “Për Kushtet e Organizimit dhe Funksionimit të Platformës 

Shumëpalëshe të Tregtimit – MTF”, në nenin 1 të së cilës përcaktohet se: Objekt i kësaj rregullore 

është përcaktimi i kushteve për organizimin dhe funksionimin e Platformës Shumëpalëshe të Tregtimit, 

që në vijim do të quhet MTF, si dhe kushtet që duhet të plotësojnë operatorët për të vënë në funksionim 

këtë platformë.  
149 Neni 116, para grafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
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balancimi midis këtyre të drejtave. Bën përjashtim raporti midis aksioneve të 

zakonshme dhe kapitalit të shoqërisë, i cili korrespondon me shumën e të gjitha 

kategorive të aksioneve. Ky raport nuk mund të zbresë nën 50% duke evituar kështu 

drejtimin e shoqërisë me një përkushtim shumë të kufizuar financiar.  

Sipas legjislacionit shqiptar, aksionet klasifikohen në aksione:150 

- të zakonshme; 

- me përparësi; 

- me të drejtë vote; 

- pa të drejtë vote. 

Pavarësisht parashikimit ligjor në lidhje me klasifikimin e aksioneve, shoqëria 

mund të përcaktojë në statut kategori të tjera aksionesh.  

E drejta e votës, nëse i referohemi aksioneve të zakonshme, mund të konsiderohet 

e plotë pasi mund të ushtrohet gjithmonë duke përjashtuar këtu rastet kur kjo e drejtë 

kufizohet nga ligji. Janë disa dispozitat që rregullojnë kufizimin e të drejtës për të 

votuar; aksionari nuk mund të votojë në rastet kur ai ka konflikt interesi në çështjen 

që është hedhur për votim apo kur nuk ka përmbushur detyrimin e shlyerjes së 

aksioneve të tij etj.151 

 

 

2.4.2.1 Aksionet e zakonshme 

 

Zotëruesit e aksioneve të zakonshme marrin pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

menaxhimin e shoqërisë duke qenë se gëzojnë të drejtën e votës e cila i lejon ata të 

marrin pjesë dhe të votojnë në çdo mbledhje të asamblesë. Pjesëmarrja në asamble 

mund të bëhet si me prezencën personale të aksionarit ashtu edhe nga një person i 

autorizuar prej tij. Kjo e fundit konsiston në të drejtën e aksionarit për tu përfaqësuar 

nga një person i tretë. 

Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në 

asamblenë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve 

dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport me pjesën e 

kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë.152 Parimi i përgjithshëm është një aksion një 

votë. Nëse një aksionar zotëron më pak se një aksion, ose ka në bashkëpronësi një sasi 

aksionesh, të drejtat e votës që ai gëzon janë në proporcion me pjesën e pronësisë së 

tij, por duhet përmendur se në këto raste të drejtat e votës së aksionarëve 

bashkëpronarë ushtrohen nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor të përbashkët.153 Shoqëria 

gjithmonë emeton aksione të zakonshme, dhe ky është një kusht i përcaktuar nga ligji. 

Përveç tyre, mund të emetojë dhe kategori të tjera por, duhet të kemi parasysh që 

gjithmonë kategoritë e tjera të aksioneve duhet të jenë më pak se aksionet e 

zakonshme. 

Shpërblimi i aksioneve të zakonshme sigurohet nga dividendi i cili varet nga 

ecuria e administrimit të shoqërisë, ose nga fitimet e realizuara nga ajo gjatë ushtrimit 

të veprimtarisë. Dividendi është pjesa që i takon secilit aksionar nga vlera e fitimeve 

                                                           
150 Idem, paragrafi III. 
151 Malltezi A., E drejta shqiptare e shoqërive tregtare, Mediaprint, Tiranë 2011, fq. 111. 
152 Neni 116, paragrafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
153 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 43. 
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vjetore, e cila vendoset të shpërndahet nga asambleja e përgjithshme.154  

Dividendi që i përket aksioneve të zakonshme varet nga shpërblimi i kategorive të 

aksioneve me përparësi që mund të jenë emetuar nga shoqëria kur këto janë të 

privilegjuara në ndarjen e fitimeve. Në mënyrë të ngjashme, edhe rimbursimi në rast 

të prishjes dhe likuidimit të shoqërisë mund të varet nga rimbursimi i kategorive të 

aksioneve me përparësi. 

 

 

2.4.2.2 Aksionet me përparësi 

 

Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre tagrin që nga ndarja e 

dividendëve të vendosur nga asambleja e përgjithshme të përfitojnë një shumë të 

caktuar ose një përqindje të caktuar të vlerës nominale të aksioneve të tyre, përpara 

shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e 

pasurive të shoqërisë, të mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me 

ligj apo në statut.155 

Përparësitë e aksioneve duhet të përcaktohen në statutin e shoqërisë. Statuti duhet 

të specifikojë numrin e aksioneve me përparësi që mund të emetohen nga shoqëria si 

edhe vlerën nominale dhe të drejtat që shoqërojnë këto aksione.156 

Aksionet me përparësi mund të jenë me dhe pa të drejtë vote. Në rast se emetohen 

pa të drejtë vote, ato nuk mund të përfaqësojnë më shumë se 49% të kapitalit të 

shoqërisë. 

Me vendim të asamblesë, përparësitë e aksioneve mund të ndryshohen ose të 

anulohen. Aksionet, në një situatë të tillë, nëse janë pa të drejtë vote, do të rifitojnë të 

drejtën e votës duke u kthyer kështu në aksione të zakonshme. Ky vendim 

kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve që zotërojnë këto aksione. Miratimi merret 

gjatë një mbledhjeje të posaçme, vlefshmëria e së cilës kushtëzohet nga prania e 

aksionarëve, të cilët zotërojnë më shumë se 1/2 e pjesës së kapitalit të shoqërisë, që 

përfaqësohet nga aksione me përparësi.157 Vendimi i posaçëm për këto çështje merret 

me miratimin e 3/4 të aksionarëve, që zotërojnë aksionet me përparësi, të pranishëm 

apo të përfaqësuar në mbledhje.158 

 

 

2.5 Obligacionet 

 

Obligacionet159 janë  tituj borxhi të emetuar nga Shteti ose nga shoqëri tregtare 

dhe titullarizojnë një raport borxhi ndërmjet emetuesit dhe investitorit. Titujt e borxhit 

janë instrumente, të cilat provojnë të drejtat dhe detyrimet e lindura nga marrëdhënia 

debitor-kreditor, ndërmjet emetuesit dhe mbajtësit të titullit.160 

                                                           
154 Neni 128, paragrafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
155 Neni 116, paragrafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
156 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 44. 
157 Neni 149, paragrafi III, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
158 Idem. 
159 Shpesh herë i hasim dhe me termin në anglisht bond.  
160 Neni 4, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt” 
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Ai që nënshkruan një obligacion fiton statusin e kreditorit kundrejt emetuesit dhe 

obligacioni nuk është gjë tjetër veçse e drejtë krediti. Mbajtësit e obligacioneve janë 

kreditorë me karakteristika të veçanta, ata organizohen dhe veprojnë nëpërmjet 

grupimit të zotëruesve të obligacioneve.161 Ky organizim krijon një strukturë 

funksionale që vepron jashtë shoqërisë emetuese por, duke ndërvepruar me këtë të 

fundit në mënyrë dinamike; ai është një organizim që angazhon në skemë aktorë të 

tjerë, si regjistruesin e titujve, agjentin dhe kujdestarin të cilët janë të domosdoshëm 

për funksionimin e tregut të titujve të obligacioneve duke kufizuar kështu lirinë e 

veprimeve individuale të mbajtësit të obligacionit.162 Titullari i obligacionit ka të 

drejtë  të marrë, në një ose më shumë këste, vlerën nominale të obligacionit dhe 

interesat  në datën e caktuar. Llogaritja e interesit përfundon me shlyerjen e 

obligacionit ose me pagimin e principalit të borxhit.163 Ndërsa, shoqëria emetuese, 

kundrejt thithjes së menjëhershme të likuiditetit të nevojshëm, kontrakton një detyrim 

karshi investitorëve, që përkthehet në pagesën e kësteve dhe interesave të caktuara 

sipas përcaktimeve të bërë në kontratën e lidhur me investitorin. 

Nga këndvështrimi i investitorëve aksionet dhe obligacionet përfaqësojnë dy nga 

mundësitë e investimit të kursimeve në tregun e kapitalit. Nga këndvështrimi i 

emetuesve përfaqësojnë dy nga mundësitë për të mbledhur fonde te reja, p.sh për të 

financuar investime. Obligacionet dallojnë nga aksionet për vetë faktin që nuk 

përfaqësojnë tituj të pjesëmarrjes në kapital dhe nuk i japin titullarëve të tyre cilësinë 

e aksionarit. Titullari i obligacionit nuk gëzon të drejtën e votës.  

Obligacioni përbën një burim financimi për shoqërinë nëpërmjet sigurimit të 

kapitalit të borxhit. Kemi të bëjmë me emetimin e një instrumenti financiar, i cili 

ashtu si aksioni, siguron të ardhura, në formën e interesave periodike: nëse bëhet fjalë 

për një titull të kuotuar në bursë, ai lejon, për negociueshmërinë e lehtë të tij, 

realizimin e shpejtë të vlerës përkatëse në parà.164 

Obligacionet emetohen në disa seri dhe vlera nominale e obligacionit mund të jetë 

e ndryshme për çdo seri.165 Ligji parashikon se detyrimi i emetuesit të titujve për të 

paguar principalin, interesin dhe titujt e borxhit mund të sigurohet përmes një 

garancie bankare, dorëzanie apo forme të ngjashme me to, e cila duhet të sigurojë 

përmbushjen e detyrimeve të të gjithë titujve të së njëjtës klase.166 Vëmë re se, për sa i 

përket titujve të së njëjtës klase, ato kanë të njëjtin trajtim. Nuk mund të bëjmë dallim 

midis titullarëve të obligacioneve nëse obligacionet që ata kanë në zotërim i përkasin 

të njëjtës klase.  

Obligacioni mund të mbledhë të ardhura edhe në klasa të paarritshme nga 

aksionet. Titullari i obligacionit, duke mos gëzuar cilësinë e aksionarit, nuk mbart 

riskun e rezultatit financiar të shoqërisë nëse është i siguruar nëpërmjet garancive të 

dhëna nga shoqëria. Ai gëzon të drejtën për të marrë vlerën nominale të obligacionit, 

gjithmonë nëse shoqëria nuk ka falimentuar, si edhe të drejtën për të marrë interesat 

edhe pse situata ekonomike e shoqërisë mund të jetë e tillë që të mos lejojë 

shpërndarjen e dividendëve aksionarëve. Paaftësia paguese e emetuesit nuk ndërpret 

                                                           
161 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 56. 
162 Idem.  
163 Neni 41, Ligji Nr. 10 158, datë 15.10.2009, “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë 

vendore”.  
164 Galgano F., I titoli di credito, Cedam, 2009, fq. 127. 
165 Neni 3, paragrafi 3, Ligji Nr. 10 158, datë 15.10.2009, “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe 

të qeverisë vendore”.  
166 Neni 103, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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llogaritjen e interesit për obligacionet.167 Detyrimi i emetuesit për të paguar 

principalin dhe interesin mund të sigurohet përmes një barre hipotekare për prona të 

paluajtshme dhe vënieje si garanci për tituj, vlera e të cilave nuk duhet të jetë më e 

vogël se detyrimi total i emetuesit për të gjithë titujt e garantuar.168 

Obligacioni gëzon një stabilitet më të madh se aksioni për sa i përket kuotimit në 

bursë, duke kënaqur në këtë mënyrë, ata të cilët nuk dëshirojnë të marrin përsipër 

riskun e luhatjeve të forta, ngritje apo ulje, karakteristike kjo e aksioneve.169 Në të 

njëjtën kohë i ofron subjekteve që kanë investuar në aksione mundësinë për të 

shpërndarë riskun, duke ndarë investimin midis kapitalit të riskut dhe kapitalit të 

borxhit (aksione dhe obligacione).170 

 

 

2.5.1 Klasifikimi i obligacioneve 

 

Instrumentet e borxhit janë shprehje e borxhit të pretenduar nga titullari i tyre 

kundrejt emetuesit i cili angazhohet për të paguar interesin në mënyrë periodike dhe 

për të shlyer borxhin për një ose më shumë periudha të paracaktuara.  

Obligacionet mund të klasifikohen:171 

- Sipas mënyrës së garantimit të të drejtave kemi obligacione me garanci dhe 

obligacione pa garanci. Obligacioni me garanci siguron përmbushjen e detyrimit me 

një kolateral. Në pjesën më të madhe te rasteve kemi të bëjmë me përmbushje të 

detyrimit, por legjislacioni parashikon obligacionin me garanci si instrument për të 

garantuar zotëruesin e obligacionit se emetuesi do të paguajë detyrimin. Ky klasifikim 

përgjithësisht është i vlefshëm për obligacionet e shoqërive aksionare sepse 

obligacionet shtetërore janë pa garanci, pasi janë konsideruar si investimi me të 

ardhura fikse më i sigurt e që nuk ka nevojë të garantohet për pagimin e principalit.172 

- Sipas mënyrës së ushtrimit të së drejtës mbi interesin kemi obligacione me 

kupon zero dhe obligacione me kupon. Kuponi përfaqëson interesin që i paguhet 

zotëruesit të obligacionit nga emetuesi dhe shprehet si përqindje e vlerës nominale të 

obligacionit.  Në rastin e obligacioneve me kupon zero interesat paguhen menjëherë 

duke u përfshirë në diferencën midis vlerës së rimbursuar (principalit) dhe çmimit të 

shitjes. Obligacionet me kupon janë obligacione me interes të pagueshëm me këste.173 

Në këto raste pagesa e interesit zakonisht kryhet nëpërmjet kuponave me baze tre 

mujore, gjashtë mujore apo vjetore.174  

- Sipas interesit kemi obligazione të skontueshme, obligacione me normë 

interesi fikse dhe obligacione me normë interesi të ndryshueshme. Pra, norma e 

interesit mund të jetë fikse ose e ndryshueshme. Në rastin e obligacioneve me normë 

                                                           
167 Neni 41, Ligji Nr. 10 158, datë 15.10.2009, “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë 

vendore”. 
168 Neni 104, paragrafi 1, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
169 Galgano F., I titoli di credito, Cedam, 2009, fq. 128. 
170 Idem.  
171 Neni 18, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
172 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 63. 
173 Neni 18, 2/b Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
174 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, G. Giappichelli, Torino 2012, fq. 93. 
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interesi fikse, interesi caktohet në momentin e emetimit dhe kuponat nuk ndryshojnë 

gjatë gjithë periudhës së maturimit. Huaja e obligacionit maturohet me pagimin e tij 

ose me përfundimin e huasë.175 Kjo zgjedhje është e përshtatshme, kur për një 

periudhë të caktuar kohore parashikohet stabilitet i kushteve ekonomike në përgjithësi 

apo i kushteve që lidhen me nivelin e taksave në tregjet financiare në veçanti. Në 

rastin e obligacioneve me normë interesi të ndryshueshme kuponat variojnë gjatë 

periudhës së maturimit të obligacionit dhe llogariten në bazë të parametrave të 

indeksimit. Midis parametrave të indeksimit mund të përmendim treguesit me natyrë 

reale176, financiare177, valutore178.179 Prezenca e normave të indeksimit mbron 

emetuesit dhe investitorët, duke i lejuar ata që të ndjekin nga afër ecurinë e tregut, nga 

rreziqet që lidhen me indeksin e zgjedhur si risku i inflacionit në rastin e indeksimit 

real, risku i këmbimit në rastin e indeksimit valutor dhe nga risku i interesave në 

rastin e indeksimit financiar. 

- Sipas mënyrës së ushtrimit të së drejtës së marrjes së vlerës nominale kemi 

obligacione që shlyhen me një këst dhe obligacione që shlyhen me disa këste. Vlera 

nominale e obligacionit tregon shumën që do ti paguhet zotëruesit të obligacionit në 

momentin e maturimit të obligacionit. Vlera efektive mund të ndryshojë nga vlera 

nominale por tenton të afrohet me këtë të fundit me afrimin e momentit të maturimit 

të obligacionit. Në rastin e obligacioneve që shlyhen me një këst e gjithë shuma 

paguhet në momentin e maturimit të obligacionit. Referuar praktikës italiane, pagesa 

me një këst ka rëndësi të madhe në Itali pasi karakterizon të gjitha emetimet, 

afatmesme dhe afatgjata, e obligacioneve shtetërore dhe një pjesë shumë të 

rëndësishme të huave të emetuesve privatë, në veçanti bankat.180  

- Sipas mënyrës së ushtrimit të së drejtës së shlyerjes së vlerës nominale nga 

emetuesi kemi obligacione të shlyeshme para datës së maturimit dhe obligacione të 

pashlyeshme para datës së maturimit. Emetuesi mund të përcaktojë një datë, më të 

hershme nga ajo e maturimit, nga e cila mund të paguhet i gjithë borxhi ose një pjesë 

e tij. Kjo klauzolë përdoret nga emetuesi, në momentin që vëren se interesat e 

obligacioneve në treg po bien. Kuptohet që kjo dëmton titullarin e obligacionit. 

Shlyerja para datës së maturimit mund të bëhet si për obligacionet me normë interesi 

fikse edhe për ato me normë interesi të ndryshueshme. Në rastin e këtyre të fundit, 

arsyeja që shtyn emetuesin të shlyejë obligacionin para datës së maturimit është mos 

arritja e parashikimit të rritjes së vlerës së obligacionit krahasuar me parametrat 

fillestar të emetimit të tij. Për shembull, ndryshueshmëria e vendosur në momentin e 

emetimit ishte e lidhur me çmimin e arit i cili ndërkohë ka pasur një rivlerësim të 

theksuar. 

- Sipas të drejtave të veçanta kemi obligacione me pjesëmarrje, obligacione të 

konvertueshme në aksione dhe obligacione të konvertueshme të cilat i japin titullarit 

të drejtën e parablerjes së aksioneve. Asambleja e përgjithshme mund të emetojë 

                                                           
175 Neni 39, Ligji Nr.10 158, datë 15.10.2009, “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë 

vendore”. 
176 Parametri i referencës është një tregues i ndryshimit të çmimit, të shumicës apo pakicës, të mallrave 

apo shërbimeve. 
177 Parametrat e referencës janë ato të tregut monetar ose të tregut të obligacioneve. 
178 Parametri i referencës është raporti i këmbimit midis monedhave në fjalë. 
179 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, G. Giappichelli, Torino 2012, fq. 93. 
180 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, G. Giappichelli, Torino 2012, fq. 118. 
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obligacione, që u garantojnë zotëruesve të tyre të drejtën për t'i konvertuar në aksione 

apo të drejtën e parablerjes së aksioneve, të cilat quhen obligacione të konvertueshme, 

si dhe obligacionet, që u japin zotëruesve të drejtën e marrjes pjesë në fitim, të cilat 

quhen obligacione me pjesëmarrje në fitim.181 Pra, Asambleja e Përgjithshme mund të 

emetojë obligacione të konvertueshme dhe obligacione me pjesëmarrje në fitim.  

Mund të ndodhë që shoqëria emetuese të vendosë që përveç interesit, titullari i 

obligacionit të marrë pjesë nga fitimet e shoqërisë, obligacion me pjesëmarrje. Sipas 

këndvështrimit të titullarëve të obligacioneve kjo ndodh për të kompensuar anët 

pozitive të aksionit, si mundësia për rritje të mëdha në kuotimin në bursë për efekt të 

fateve të shoqërisë ose të kushteve më të përgjithshme të tregut (ngjarje që nuk 

ndikojnë në kuotimin e obligacioneve), ose për të kompensuar mundësinë që kanë 

aksionarët për të shpëtuar kapitalin e investuar nga zhvlerësimi monetar. 

Obligacionet me pjesëmarrje u japin zotëruesve të obligacioneve të drejtën për të 

marrë, përveç interesit, edhe përqindje të caktuar të fitimit të emetuesit ose përfitim 

shtesë, të cilat kushtëzohen nga masa e prodhimit, e fitimeve apo e rezultatit 

ekonomik, në përgjithësi, të emetuesit, sipas një përcaktimi specifik dhe të qartë, në 

obligacionet, sipas programit të huasë me obligacione. Kushtet e obligacionit sipas 

programit të huasë përcaktojnë edhe çështjet përkatëse për përparësinë e pjesëmarrjes 

në fitime të zotëruesve të obligacioneve.182 

Për sa i përket obligacioneve të konvertueshme nuk janë tjetër veçse obligacione 

të cilat mund të konvertohen në aksione nga zotëruesi i tyre. Këto obligacione kanë 

karakteristika të obligacioneve dhe të aksioneve.183 Nëse është parashikuar në statut, 

mbas afatit të maturimit, obligacionet mund të konvertohen në aksione të shoqërisë, 

kemi të bëjmë këtu me obligacione të konvertueshme. Mbajtësit e tyre nuk gëzojnë 

vetëm të drejtën e principalit dhe të drejtën e interesave por gëzojnë edhe të drejtën ti 

konvertojnë këto obligacione në aksione. Në alternativë gëzojnë edhe një të drejtë 

tjetër, ushtrimi i të cilës varet nga mbajtësi i obligacionit, që përmbushja e detyrimeve 

të pagimit të principalit të kryhet nëpërmjet transferimit të titujve, obligacione të 

këmbyeshme. 

 

 

2.5.2 Dallimi midis aksioneve dhe obligacioneve nga këndvështrimi i 

investitorit 

 

Si aksionarët edhe titullarët e obligacioneve janë të ekspozuar ndaj rrezikut për të 

pësuar humbje, e cila në rastin më të mirë është e barabartë me shumën e kapitalit të 

investuar. Eksperienca tregon se aksionarët janë më të ekspozuar ndaj rrezikut se 

zotëruesit e obligacioneve, për faktin se mbajtësi i obligacioneve arrin të parashikojë 

fitimin e tij, veçanërisht kur është zotërues i titujve afat shkurtër. Ndërsa, aksionari 

nuk mund të parashikojë fitimet e tij, pasi kjo varet nga ecuria e shoqërisë në treg. 

Rreziku më i madh që hasin aksionet evidentohet, në situatën kur falimenton shoqëria. 

Në rast të falimentimit të shoqërisë do të paguhen fillimisht zotëruesit e 

obligacioneve, si kreditorë të shoqërisë, dhe më pas aksionarët. Në një situatë të tillë, 

                                                           
181 Neni 180, paragrafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
182 Neni 63, Paragrafi II, Ligji Nr.10 158, datë 15.10.2009, “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe 

të qeverisë vendore”.  
183 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 60. 
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zotëruesit e obligacioneve mund të rekuperojnë një pjesë të kapitalit të investuar, 

ndërsa aksionarët pësojnë pothuajse gjithmonë humbje totale të kapitalit. 

Nëse i referohemi të ardhurave, aksionet premtojnë fitime më të mëdha se 

obligacionet. Yield-i përfaqëson përqindjen e fitimit të realizuar mbi kapitalin e 

investuar. Kush investon 100 lekë në një obligacion dhe mbas një viti fiton 5 lekë 

arrin një rendiment prej 5%. Krahasimi në një periudhë afatgjatë tregon se yield-i që 

ofrojnë aksionet, në krahasim me obligacionet, është më i lartë. Kjo evidentohet duke 

pasur parasysh faktorët mbi të cilët bazohet. Në rastin e aksionit fitimi jepet nga 

dividendi dhe nga vlera e shtuar e titullit, nëse çmimi i shitjes tejkalon atë të blerjes. 

Edhe zotëruesi i obligacionit arrin të marrë një fitim në formën e interesit dhe mund të 

përfitojë nga rritja eventuale e çmimit. Dallimi qëndron në faktin se dividendët dhe 

çmimet e aksioneve mund të rriten fuqishëm, në teori nuk ka limit, kur një shoqëri 

realizon fitime të mëdha. Interesat që paguhen mbi obligacionet janë të paracaktuara 

dhe vështirë se ndodh që çmimi i obligacionit të ndryshojë apo të largohet shumë nga 

vlera nominale, kjo edhe për faktin se kur maturohet përkon me shumën që kthehet. 

Interesat e paguara mbi një obligacion, përkundrazi, janë të paravendosur dhe çmimi i 

një obligacioni ndryshon shumë pak nga vlera nominale, edhe sepse në përfundim ky i 

fundit është i njëjtë me shumën e rimbursuar. 

Rendimenti më i lartë nënkupton risk më të madh. Kush investon në aksione pra, 

mund të presë në periudhën e gjatë një rendiment më të lartë se ai i përfituar nga 

obligacionet, por ekspozohet ndaj risqeve më të mëdha. Nga ana tjetër obligacionet, të 

paktën në rastet normale, janë më fitimprurëse dhe me më shumë risk se një depozitë 

bankare. Këto lidhje nuk janë të rastësishme, por i korrespondojnë një rregulli bazë të 

tregjeve financiare, sipas të cilit, sa më i lartë është rendimenti, aq më i lartë është 

risku. Në fakt, rendimenti më i lartë nuk është gjë tjetër veçse shpërblimi për riskun 

më të madh që ndërmerr investitori. 

Për ta bërë më të kuptueshme marrim një shembull fitimi në rastin e aksioneve 

dhe një shembull fitimi në rastin e obligacioneve. 

Shembull 1: Fitimi në rastin e aksioneve. 

Një investitor ble 100 aksione me çmim 100 lekë (viti 1). Në vitet në vazhdim 

aksionari merr nga shoqëria dividend  0 lekë (viti 2), 100 lekë (viti 3), 200 lekë (viti 

4)  dhe 100 lekë (viti 5). Mbasi ka marrë dividendin në vitin e pestë investitori shet 

100 aksionet me çmim 130 lekë.  

Fitimi në këtë rast (pa interesin e përbërë) është 13000+100+200+100-10000= 3400 

lekë. 

Shembull 2: Fitimi në rastin e obligacioneve. 

Një investitor ble 10 obligacione me vlerë nominale 1000 lekë  më çmim 1000 (viti 

1). Çdo vit merr një interes prej 2% ose 20 lekë (nga viti 2 deri 5). Në vitin e pestë 

menjëherë mbas marrjes së kuponit, investitori shet obligacionet me çmim 990 lekë. 

Nga investimi janë fituar (pa interesin e përbërë) 9900+4*200-10000= 700 lekë . 

Dilema në këtë pikë lidhet me pyetjen se çfarë është më mirë të blesh aksione apo 

obligacione? Pjesa më e madhe e individëve mban kursimet e para në llogari bankare. 

Në momentin që individi arrin të sigurojë një shumë të caktuar lind pyetja nëse do 

ishte më mirë të investojë në aksione apo në obligacione? Po mbasi ka bërë një 

zgjedhje midis aksioneve dhe obligacioneve, sa mund të investojë? 

Në gjykimin tonë, nuk ekziston një rekomandim objektivisht i vlefshëm për të 

gjithë. Përgjigjja është personale dhe varet nga fakti se sa janë tolerantë ndaj rrezikut 
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individët. Nga sa thamë më sipër, kush aspiron fitime më të mëdha, dhe është i 

gatshëm të përballojë edhe mundësinë e humbjeve më të mëdha, ka tendencën të 

investojë në aksione. Investitorët që nuk priren drejt riskut preferojnë obligacionet. 

Në anën tjetër, një rol të rëndësishëm luan edhe kohëzgjatja. Në një periudhë 

afatgjatë aksionet ofrojnë rendiment më të lartë. Në çdo rast, jemi të mendimit se do 

të ishte më mirë që, kush ka ndërmend të investojë, të mos investojë gjithçka në 

aksione ose obligacione të të njëjtit emetues, por të investojë në portofole titujsh të 

përzierë, aksione dhe obligacione, të subjekteve të ndryshme, private apo publike, 

duke reduktuar në këtë mënyrë rrezikun. Në këtë drejtim ofrohet një mundësi 

interesante nga të ashtuquajturat fonde të investimit, portofoli i të cilave përbëhet 

pikërisht nga një sasi aksionesh dhe/ose obligacionesh. 

 

 

2.6 Dëftesat tregtare 

 

Dëftesat tregtare janë tituj, të cilat e detyrojnë emetuesin t'i paguajë zotëruesit 

interesin, brenda periudhës së maturimit, si dhe të paguajë vlerën nominale të tyre në 

datën e maturimit.184 Janë tituj afatshkurtër, afati maksimal për shlyerjen e tyre është 

një vit. Emetohen nga persona juridikë. Ato mund të blihen në tregun primar si edhe 

të blihen edhe të shiten në tregun sekondar nga persona juridikë dhe individë.185 

Përgjithësisht, dëftesat tregtare janë tituj që emetohen nga shoqëritë tregtare për të 

plotësuar nevoja emergjente dhe afatshkurtra për likuiditete siç mund të jenë pagat e 

punëmarrësve.186 Emetimi i dëftesave tregtare varet nga ecuria e shoqërisë. Të 

ardhurat në rritje shërbejnë si garanci për pagesën e principalit në datën e caktuar.  

Vendimi i emetimit të dëftesave tregtare miratohet nga organi i autorizuar i 

emetuesit dhe përmban:187 

- vlerën totale të emetimit dhe vlerën nominale të çdo titulli; 

- qëllimin, për të cilin do të përdoren fondet e siguruara nga emetimi; 

- mënyrën e emetimit të titujve; 

- normën e interesit; 

- datat e maturimit. 

Në situatën kur paraqiten në formën e regjistrimeve elektronike, regjistrimi duhet 

të përmbajë:188 

- llojin e titullit; 

- serinë e titullit, nëse emetuesi emeton më shumë se një seri të të njëjtit lloj; 

- datën e emetimit; 

- emrin, selinë dhe numrin individual të identifikimit të emetuesit; 

- pronarin e titullit; 

- vlerën nominale të titullit; 

                                                           
184 Neni 20, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
185 Neni 26, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
186 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 65. 
187 Neni 23, 24, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”, ky rregullim vlen edhe në rastin e bonove 

të thesarit dhe obligacioneve shtetërore. 
188 Neni 25, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”, ky rregullim vlen edhe në rastin e bonove të 

thesarit dhe obligacioneve shtetërore. 
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- interesin; 

- afatin dhe mënyrën e pagesës së interesit; 

- datën e regjistrimit të titujve te emetuesi ose në regjistrar. 

 

 

2.7 Bonot e thesarit 

 

Bonot e thesarit janë tituj afatshkurtër që emetohen nga Ministria e Financave në 

emër të shtetit shqiptar dhe detyrojnë emetuesin t'i paguajë zotëruesit interesin, brenda 

periudhës së maturimit, si dhe të paguajë vlerën nominale të tyre në datën e 

maturimit.189 Kemi të bëjmë me instrumente të negociueshme borxhi nëpërmjet të 

cilave qeveritë marrin hua nga publiku i cili për këtë hua që jep merr një interes të 

caktuar. Interesi i përfituar nga investimi në bono thesari llogaritet si diferencë e 

çmimit të blerjes së bonos me vlerën nominale të saj. Kemi të bëjmë me një raport 

dypalësh ku secila nga palët realizon interesat e veta.  

Për vetë faktin se janë tituj afatshkurtër afati i maturimit të bonove të thesarit është 

deri në një vit. Ato mund të jenë tre mujore, gjashtë mujore dhe dymbëdhjetë mujore. 

Investimi në bono thesari është investim me rrezik të ulët, për të mos thënë me rrezik 

zero duke qenë se janë tituj afatshkurtër dhe është e vështirë që situata ekonomike të 

ndryshojë radikalisht brenda një viti. 

Ministria në varësi të nevojave për likuiditet dhe në përputhje me politikat e saj 

mund të emetojë bono thesari me afat maturimi fleksibël të cilat i nënshtrohen të 

njëjtave procedura emetimi si bonot e thesarit me maturim standard.190 Vendimi i 

emetimit përmban të njëjtët elementë si në rastin e dëftesave tregtare të përmendura 

më sipër.  

Bonot e thesarit tregtohen me anë të ankandeve publike, pra investitorët duhet të 

konkurojnë për blerjen e këtij instrumenti financiar. Mund të blihen në tregun primar 

nga Banka, institucione financiare investitorë institucionalë, persona juridikë e 

individë, kurse në tregun sekondar mund të blihen dhe shiten nga persona juridikë të 

tjerë, si edhe individë.191 

Normalisht, ankandet për emetimin e bonove të thesarit me afat maturimi 3 dhe 6-

mujor, organizohen një herë në muaj, ndërsa ankandet për emetimin e bonove me afat 

maturimi 12-mujor organizohen çdo dy javë.192 Ankandet normalisht zhvillohen ditën 

e martë, ndërsa emetimi i letrës bëhet dy ditë më vonë, ditën e enjte.193 Zhvillimi i 

ankandit njoftohet paraprakisht nga Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë 

nëpërmjet publikimit të informacionit në faqet respektive të internetit. 

Janë tituj që tregtohen në zbritje, emetohen me një çmim më të ulët se vlera 

nominale dhe kur arrihet afati i maturimit paguhen në vlerën nominale.  

 

 

                                                           
189 Neni 20 dhe neni 21, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
190 Udhëzim nr 30, dt. 26.12.2013, “Për Emetimin nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, të Bonove 

të Thesarit në formë Regjistrimi”. 
191 Neni 26, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
192 www.bankofalbania.org  
193 Te_njohim_Bonot_e_Thesarit%20(3).pdf, fq. 3. 

 

http://www.bankofalbania.org/
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2.8 Obligacionet shtetërore 

 

Obligacionet shtetërore janë tituj me afat maturimi më të gjatë se një vit nga data e 

emetimit, të cilat emetohen nga shteti shqiptar, i përfaqësuar nga Ministria e 

Financave.194 Pra kemi të bëjmë me instrumente të borxhit qeveritar të garantuara nga 

qeveria shqiptare. Shteti  mund të emetojë obligacione shtetërore për të plotësuar 

nevojat e veta për likuiditet. Qeveria mund të marrë borxh për të financuar deficitin 

buxhetor, për të financuar mungesën momentale të likuiditetit për të paguar garancitë 

shtetërore etj.  

Këto janë, zakonisht, obligacione pa garanci pasi konsiderohen si titujt më të 

sigurt në krahasim me obligacionet e shoqërive aksionare.195 

Ashtu si edhe për bonot e thesarit, vendimi për emetimin e obligacioneve 

shtetërore miratohet nga organi i autorizuar i emetuesit dhe përmban po të njëjtët 

elementë.  

Ato mund të blihen në tregun primar nga banka, institucione financiare, 

investitorë institucionalë, persona juridikë e individë, kurse në tregun sekondar mund 

të blihen dhe të shiten nga persona juridikë të tjerë, si dhe individë.196 

 

 

2.9 Instrumentet financiare derivative 

 

Derivativët, sot, perceptohen nga opinioni publik si instrumente financiare të 

krijuara në vitet ’90 nga bankat dhe nga ndërmjetës të tjerë financiarë.197 Këto 

instrumente, nuk gëzojnë emër të mirë pasi janë konsideruar si një nga shkaqet që 

kanë ndikuar në krizën ekonomike të Amerikës dhe të Europës.198 Mendohet se 

kontrata e parë e derivativëve daton në vitin 1700 para Krishtit dhe gjendet në Bibël 

(Zanafilla 29).199 Përhapja e kontratave derivative lidhet me pranimin në tregtimin e 

Royal Exchange të Londrës të kontratave forward, ndërsa në vitin 1637 në tregun e 

orizit në Osaka (Yodoya), rreth vitit 1650 negocioheshin kontratat e para futures. 

Derivativët janë instrumente financiarë çmimi i të cilave varet ose derivohet nga  

ecuria e një instrumenti tjetër, instrumenti primar (underlying), i cili duhet të ketë 

karakteristika të tilla si vazhdimësinë e tregtimit, gjetjen e të gjithë informacioneve 

përkatëse, disponueshmërinë e çmimeve zyrtare etj. Në rast se ky aktivitet përbëhet 

nga indekse, këta të fundit duhet të garantojnë transparencë në metodat  e llogaritjes 

                                                           
194 Neni 22, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
195 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri, Mediaprint, Tiranë 

2013, fq. 65. 
196 Neni 26, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
197http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-

peculiarita-del-contenzioso  
198 Idem.  
199 Sipas kësaj doktrine Jakovi kishte blerë mundësinë të martohej me vajzën e Labanos, Rakelën, në 

këmbim të shtatë viteve punë të papaguar. Mbasi kaluan shtatë vjet, Labano i jep për grua vajzën e 

madhe Lia. Duke qenë se Jakovi dëshironte të martohej me Rakelën, Labano i jep një mundësi të dytë: 

mund të martohej në shkëmbim të shtatë viteve të tjera punë pa pagesë.  Pra, Jakovi ishte i detyruar të 

paguante dyfishin e çmimit për një “produkt” të cilit i kishte rënë vlera me kalimin e kohës. 

http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-

del-contenzioso   

http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso
http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso
http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso
http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso


 

  65 

 

dhe të shpërndarjes. Shpeshherë ndodh që variacionet bazë të derivativëve janë në të 

vërtetë çmimet e aseteve që tregtohen.200  

Duke ju referuar aktivitetit nga i cili varet çmimi i derivativëve mund të dallojmë 

derivativët e mallrave (commodity derivatives),  që lidhen me çmimin e naftës, të arit, 

të kafesë, të grurit, dhe derivativët financiarë (financial futures), baza e të cilëve 

përbëhet nga normat e interesit, valutat etj. Instrumente financiare derivative janë të 

drejtat e zotëruara nga një person, çmimi i të cilave, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 

tërthortë, varet nga çmimi i titujve, kursi i këmbimit valutor, indekset e bursës ose 

normat e interesit.201 

Instrumentet derivativë mund të jenë simetrikë, kur parashikojnë detyrime për të 

dyja palët e kontratës, ose asimetrikë kur detyrimi bie vetëm mbi njërën prej palëve 

konkretisht mbi palën shitëse. Në kategorinë e parë përfshihen futures ndërsa në të 

dytën opsionet. 

Instrumentet financiare derivative mund të tregtohen në një treg të rregulluar ose 

në një treg mbi banak (OTC) të derivativëve. Kontratat e tregtuara në tregjet e 

rregulluara kanë karakteristika të standardizuara për sa i përket afatit të maturimit, 

mënyrës së fiksimit të çmimit, të drejtave dhe detyrimeve të palëve etj. Bursat e 

derivativëve kanë ekzistuar për një kohë të gjatë.202 Bordi i Tregtisë së Çikagos 

(CBOT, www.cbot.com ) është themeluar në 1848 për të bashkuar fermerët dhe 

tregtarët.203 Në anën tjetër, kontratat që tregtohen jashtë bursës mund të përshtaten 

herë pas here me kërkesat specifike të palëve. Ligji për titujt parashikon se 

instrumentet financiare të standardizuara, për qëllim të këtij ligji, janë opsionet dhe 

futures.204 

Ajo çka karakterizon instrumentet derivative është diferenca e shërbimit ndaj 

momentit të lidhjes së kontratës pasi të gjithë instrumentet derivative janë kontrata me 

afat. Në disa raste, afati është fiks, pra në përfundim të dyja palët kryejnë ekzaktësisht 

shërbimin për të cilin kanë rënë dakord. Në raste të tjera afati është i kushtëzuar, pra 

në përfundim të afatit ose brenda afatit njëra nga palët ka të drejtën e zgjedhjes së 

ekzekutimit të kontratës.  

Këto lloj kontratash mund të përbëjnë risk si për blerësin ashtu edhe për shitësin si 

pasojë e ndryshimit të çmimit të instrumentit primar. Mund të ndodhë që instrumentit, 

objekt të kontratës, ti bjerë vlera dhe në një situatë të tillë blerësi, pra pala që ka marrë 

impenjimin për të blerë këtë instrument në një datë të caktuar me një çmim të caktuar, 

është e detyruar të zbatojë kontratën dhe të paguajë një çmim më të lartë se çmimi i 

tregut. Në të kundërt, nëse çmimi i tregut do të rritej, atëherë blerësi do të përfitonte. 

Në këtë rast pala që pëson humbje është pala shitëse e kontratës.  

Llojet kryesore të kontratës me afat janë kontratat forward dhe kontratat futures. 

Karakteristikë e kontratave forward është se ato lidhen jashtë tregjeve të 

rregulluara. Për rrjedhojë, mund të themi se këto kontrata përdoren në tregje mbi 

banak (OTC). 

Çmimi i kontratës me afat “fiks” që është përcaktuar në kontratë dhe do të paguhet 

në datën e caktuar quhet çmim future (në rastin e kontratave future) dhe çmim 

                                                           
200 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, Botimi 5, Prentice Hall, Financial Series, fq. 

1. 
201 Neni 7, paragrafi I, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
202 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, Botimi 5, Prentice Hall, Financial Series, fq. 

1. 
203 Idem.  
204 Neni 7, paragrafi II, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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forward (në rastin e kontratave forward). Ndërsa çmimi i tregut i aktivitetit bazë 

(underlying) quhet çmim spot.  

Kontrata forward është një marrëveshje për të blerë ose për të shitur një aset në të 

ardhmen në një datë dhe më një çmim të caktuar. Si e thamë edhe më sipër, kjo lloj 

kontrate tregtohet në tregun mbi banak zakonisht midis dy institucioneve financiare 

ose midis një institucioni financiar dhe një prej klientëve të tij.205 Ndërsa, kontrata 

spot është një marrëveshje për të blerë ose për të shitur një aset sot.  

Në lidhje me kontratën forward kanë rëndësi dy terma: long position dhe short 

position. Kemi të bëjmë me long position, kur njëra nga palët e kontratës forward 

pranon të blerë titullin në një datë të caktuar në të ardhmen dhe me një çmim të 

caktuar. Ndërsa, short position nënkupton që pala tjetër pranon të shesë titullin në të 

njëjtën datë me të njëjtin çmim. Nëse pjesa më e madhe e tregtarëve shkojnë drejt 

long position, çmimi rritet dhe e kundërta ndodh kur kemi të bëjmë më short position. 

Kontratat forward kanë fituar shumë popullaritet. Shumica e bankave të mëdha 

kanë “forward desk” brenda zyrës së tyre të shkëmbimeve të monedhës që i 

përkushtohet tregtimit të kontratave forward.206 

Tradicionalisht, tregtarët e titujve derivativë janë takuar në dyshemenë e bursës 

dhe  përdornin bërtitmat dhe një sërë sinjalesh të komplikuara me duar për të treguar 

shkëmbimet që ata do të donin të realizonin, kjo njihet si open outcry system.207 Në 

vitet e fundit shkëmbimet janë transferuar gjithnjë e më shumë nga open outcry 

system në tregti elektronike (electronic trading).208 Kjo e fundit, nënkupton që 

tregtarët i lidhin marrëveshjet duke përdorur një tastierë dhe një kompjuter që 

shërbejnë për të lidhur blerësit dhe shitësit209. 

Në tregun e derivativëve dallojmë dy struktura kontraktore, kontratat futures dhe 

kontratat e opsionit kontratat-tip të të cilave miratohen nga Autoriteti.  

Likuidimi i këtyre kontratave mund të realizohet edhe nëpërmjet shkëmbimit të 

një shume lekësh që përcaktohet nga diferenca midis çmimit të likuidimit dhe çmimit 

të lidhjes së kontratës, ajo çka quhet strike price në rastin e aksioneve.210  

Aktualisht, në gjithë botën, futures dhe opsionet po tregtohen në shumë bursa, 

duke bërë që vitet e fundit instrumentet derivative të bëhen gjithnjë dhe më të 

rëndësishëm në botën e financave.  

 

 

2.9.1 Kontrata e së ardhmes (futures) 

 

Kontratat futures janë kontrata të standardizuara nëpërmjet të cilave palët marrin 

përsipër detyrimin për të shkëmbyer një sasi të caktuar të një instrumenti financiar 

(underlying) me një çmim të caktuar (strike price), i cili do të shlyhet në një datë të 

ardhme të paracaktuar nga palët. Ligji parashikon se futures është një kontratë për 

shitje në të ardhmen, në bazë të së cilës njëra prej palëve të kontratës merr përsipër 

detyrimin për të lëvruar titullin, objekt të kontratës, ndërsa pala tjetër merr përsipër të 

                                                           
205 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, Botimi 5, Prentice Hall, Financial Series, fq. 

2. 
206 Idem.  
207 Idem. 
208 Idem 
209 Idem 
210http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/principalicategorie_pr

odottiderivati.html  

http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/principalicategorie_prodottiderivati.html
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paguajë çmimin, për të cilin është rënë dakord në një datë të mëparshme, të vendosur 

nga palët.211  

Lloji i parë i kontratës futures njihej si kontratë to-arrive. Investitorët e panë me 

interes këtë kontratë të re dhe tregtimin e saj e panë si një alternativë tërheqëse të 

tregtimit të grurit nga vetë ata. Ata u interesuan për kontratën dhe e gjetën 

shkëmbimin e kontratës si një alternativë më tërheqëse se vetë shkëmbimi i mallit.212 

Zakonisht këto kontrata tregtohen në bursë. Duke qenë se palët nuk e njohin njëra 

tjetrën, bursa parashikon një mekanizëm i cili i garanton palët që kontrata do të 

realizohet.213 Bursat më të mëdha në të cilat tregtohen kontratat futures janë Chicago 

Board of Trade (CBOT) dhe Chicago Mercantile Exchange (CME).214 Në këto bursa 

dhe në bursa të tjera në të gjithë botën, një gamë shumë e gjerë e mallrave dhe aseteve 

financiare formojnë asetet bazë të kontratave të ndryshme.215  

Lind pyetja si funksionon kontrata futures? Supozojmë se një subjekt ka blerë në 

muajin janar me çmim pesë mijë lekë një kontratë futures me afat tre mujor. Baza 

(underlying) është aksioni X. Duke qenë se kemi të bëjmë me një kontratë me afat, në 

momentin fillestar të blerjes, blerësi nuk bën asnjë pagesë. Mbas tre muajve, kur 

plotësohet afati i kontratës future, shitësi ka detyrimin të sigurojë aksionin X për tia 

dorëzuar blerësit në këmbim të shumës pesë mijë lekë, për të cilën kishin rënë dakord. 

Supozojmë se në datën e caktuar vlera e aksionit është katër mijë e pesëqind lekë. Në 

këtë rast, blerësi pëson një humbje prej pesë qind lekësh ndërsa shitësi ka një fitim 

prej pesëqind lekësh. Kjo diferencë prej pesëqind lekësh quhet fitim (payoff). 

Kontrata futures është një kontratë simetrike dhe, vërejmë se, fitimi i njërës palë 

është sa humbja e palës tjetër dhe anasjelltas.  

Përfundimi i kontratës mund të realizohet nëpërmjet dorëzimit të asetit bazë 

(underlying) kundrejt çmimit për të cilin është rënë dakord, ose mund të realizohet 

nëpërmjet shlyerjes në të holla (cash settlement), ku ajo që shkëmbehet është 

diferenca midis vlerës monetare të pozicionit të gjatë (long position) dhe asaj të 

pozicionit të shkurtër (short position). 

 

 

2.9.2 Kontrata e mundësisë (opsioni) 

 

Opsioni është kontratë për shitjen e ardhshme të titujve, sipas së cilës njëra prej 

palëve të kontratës përfiton të drejtën, por jo detyrimin, për të blerë (opsion call) ose 

për të shitur (opsion put) titullin e përcaktuar në kontratë me një çmim (strike price), 

për të cilin është rënë dakord më parë, përgjatë të gjithë periudhës, për të cilën është 

rënë dakord më parë në çdo ditë pune, deri në përfundimin e kësaj periudhe, ndërsa 

pala tjetër merr përsipër detyrimin për të dorëzuar ose paguar titullin, që është objekt i 

kontratës, sipas kërkesës së mbajtësit të opsionit.216 Ashtu si kontrata futures, edhe 

kontratat e opsionit u bënë shumë shpejt të njohura dhe, aktualisht, ato tregtohen si në 

bursë edhe në tregun mbi banak (OTC).  

                                                           
211 Neni 9, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
212 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, Botimi 5, Prentice Hall, Financial Series, fq. 

1. 
213 Idem, fq. 5.  
214 Idem.  
215 Idem. 
216 Neni 8, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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Nga përkufizimi i opsionit kuptojmë se kemi të bëjmë me dy lloje opsionesh. 

Opsioni call i jep mbajtësit të tij të drejtën për të blerë një aset bazë (titujt), në një 

datë të caktuar me një çmim të caktuar. Opsioni put i jep mbajtësit të opsionit të 

drejtën për të shitur këtë aset (titull), në një datë të caktuar më një çmim të caktuar. 

Kontratat me opsionin put filluan të tregtoheshin në bursë në 1977. Chicago Board 

Options Exchange (CBOET www.cboe.com) tani tregton opsione mbi më shumë se 

1200 aksione dhe shumë indekse të aksioneve.217  

Përsa i përket datës së ushtrimit të mundësisë, dallojmë opsione të tipit europian 

(European options) të cilat mund të ushtrohen vetëm në datën e caktuar dhe opsione 

të tipit amerikan (American options) të cilat mund të ushtrohen në çdo kohë deri në 

datën e caktuar. 

Në lidhje me kontratën e opsionit hasim shpesh termat strike price dhe expiration 

date ose maturity të cilat përkatësisht kanë të bëjnë me çmimin dhe datën e kontratës.  

Vlera që mer kontrata në datën e caktuar quhet fitim (payoff).  

Supozojmë se një person ble një opsion call për pesëqind lekë, i cili i jep të 

drejtën të blerë, mbas gjashtë muajsh, aksionin X për një mijë e pesëqind lekë (strike 

price). Në momentin kur plotësohet afati mund të paraqiten dy alternativa: 

- çmimi me të cilin aksioni X shkëmbehet në treg është dy mijë e pesëqind lekë. 

Duke qenë se çmimi i ushtrimit të opsionit call është më i ulët, mbajtësi i 

opsionit do të vendosë ta ushtrojë dhe për pasojë rezulton një fitim prej një 

mijë lekësh. Duke pasur parasysh pagesën e bërë për të blerë opsionin call, 

fitimi nga ky veprim është pesëqind lekë. 

- çmimi me të cilin aksioni X shkëmbehet në treg është një mijë lekë. Duke 

qenë se çmimi i ushtrimit të opsionit call është më i lartë, mbajtësi i opsionit 

do të vendosë të mos e ushtrojë dhe për pasojë nuk ka fitim. Duke pasur 

parasysh pagesën e bërë për të blerë opsionin call, humbja nga ky veprim 

është pesëqind lekë. 

Supozojmë se një person ble një opsion put për pesëqind lekë, i cili i jep të drejtën 

të shesë, mbas gjashtë muajsh, aksionin X për një mijë e pesëqind lekë (strike price). 

Në momentin kur plotësohet afati mund të paraqiten dy alternativa: 

- çmimi me të cilin aksioni X shkëmbehet në treg është tetëqind lekë. Duke 

qenë se çmimi i ushtrimit të opsionit put është më i lartë, mbajtësi i opsionit do 

të vendosë ta ushtrojë dhe për pasojë rezulton një fitim prej shtatëqind lekësh. 

Duke pasur parasysh pagesën e bërë për të blerë opsionin put, fitimi nga ky 

veprim është dyqind lekë. 

- çmimi me të cilin aksioni X shkëmbehet në treg është dy mijë lekë. Duke qenë 

se çmimi i ushtrimit të opsionit put është më i ulët mbajtësi i opsionit do të 

vendosë të mos e ushtrojë dhe për pasojë nuk ka fitim. Duke pasur parasysh 

pagesën e bërë për të blerë opsionin put, humbja nga ky veprim është pesëqind 

lekë. 

Mbi çdo aktivitet bazë mund të trajtohen opsione të ndryshme, për sa i përket 

mundësisë së shitjes apo blerjes, afatit apo çmimit. Të gjitha opsionet e të njëjtit lloj 

(call ose put) quhen klasa të opsionit.  Opsionet e të njëjtit lloj që kanë afat dhe çmim 

                                                           
217 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, Botimi 5, Prentice Hall, Financial Series, fq. 
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të ushtrimit të njëjtë përbëjnë një seri të opsionit. Pra një seri opsioni identifikon një 

kontratë të veçantë opsioni. 
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Kapitulli III 

Emetimi i titujve 

 

 

3.1 Detyrimi i emetuesve për informim 
 

Tregjet e titujve nuk janë të ndryshëm nga format e tjera të tregjeve. Për rrjedhojë, 

edhe në tregjet e titujve, ashtu si në çdo treg tjetër, investitorët kanë nevojë të kenë 

informacion të mjaftueshëm rreth investimit në mënyrë që të marrin një vendim të 

arsyeshëm. Në këtë kuadër, si në rastin e një oferte edhe në rastin e pranimit, merr 

rëndësi shumë të madhe informimi fillestar. Aftësitë e marrjes dhe përpunimit të 

informacionit si edhe momenti i shfrytëzimit të këtij informacioni janë treguesit 

kryesorë në përcaktimin e suksesit ose jo-suksesit të investitorëve.218 Duke marrë të 

gjithë informacionin e nevojshëm, investitori mund të vendosë nëse do të investojë 

dhe nëse po, me çfarë çmimi.219 

Në rast se duam të blejmë ushqime, pamja, aroma, prekja dhe, nëse shitësi do ta 

lejojë, shija mund të japin shumicën e informacionit të nevojshëm për të marrë 

vendimin për të blerë.220 Asnjë nga ndjesitë e mësipërme nuk shërben për titujt, të 

cilat janë mallra që nuk mund të preken. Pra, nevojitet diçka më shumë, një përshkrim 

me shkrim i afateve të titullit, të biznesit dhe prospekti i personit që e emeton atë dhe 

mbi të cilin varet performanca e suksesit dhe e risqeve të përfshira në vendimin për 

blerjen e titullit. Për rrjedhojë, mund të themi se në rastin kur një emetues ofron tituj 

në treg, kërkohet një dokument informativ. 

Informimi i plotë në lidhje me titujt dhe emetuesit e tyre promovon, së bashku me 

rregullat e sjelljes në biznes, mbrojtjen e investitorëve. Informimi nëpërmjet 

informacioneve të kujdesshme, të kuptueshme dhe në kohë rreth emetuesve të titujve 

bën që të krijohet besim i qëndrueshëm i investitorëve dhe lejon një vlerësim të 

bazuar në informacion për performancën e biznesit dhe aseteve të tyre.221  

Besimi i investitorit, i cili varet nga dhënia e informacionit, përbën një element 

shumë të rëndësishëm për një treg të suksesshëm. Do të kuptohet me informim të 

rëndësishëm ai informacion që: është i domosdoshëm që t’u mundësojë atyre dhe 

publikut vlerësimin e pozitës financiare të emetuesit dhe të kontrolluarve prej tij; 

është i domosdoshëm për evitimin e krijimit të një tregu të rremë për letrat me vlerë të 

tij, ose tenton të sjellë ndryshime të dukshme në çmimin e tyre.222 E gjithë kjo, ndikon 

si në mbrojtjen e investitorit ashtu edhe efikasitetin e tregut. Ashtu si e kemi 

përmendur edhe në kapitullin e parë të këtij punimi, efikasiteti i tregut nënkupton, 

ndërmjet të tjerave, arritjen e një çmimi korrekt. Gjithashtu, ky informacion përbën 

një mjet efektiv për rritjen e besimit tek titujt dhe kontribuon, në këtë mënyrë, në 

funksionimin dhe zhvillimin e saktë të tregjeve të titujve. Informacioni duhet të jetë i 

mjaftueshëm për ti mundësuar investitorit nga njëra anë, të bëjë një vlerësim të riskut 

dhe në anën tjetër, të marrë një vendim investimi në njohuri të plotë të fakteve.  

                                                           
218http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informi

m%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf fq. 2. 
219 Signorelli F., Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Giuffre, Milano, 2006, fq. 

443. 
220 Barini F., Drusiani A., Marconi L., Marinelli M., Investire con sicurezza, Titoli di Stato, azioni, 

fondi: come gestire al meglio i propri risparmi, Etas, Milano, 2006, fq. 134. 
221 Idem, fq. 256. 
222http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informi

m%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf fq. 2. 
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Mënyra më e përshtatshme për ta bërë këtë informacion të disponueshëm është 

botimi i një prospekti. Në kuadrin e informimit të investitorëve prospekti është një 

dokument që përgatitet dhe shpërndahet nga ana e emetuesit, pra nga ana e personit që 

do të hedhë në treg letra me vlerë të ndryshme, për të bërë të njohur shoqërinë e tij.223 

Duke qenë se informacioni që përmban prospekti është shumë i rëndësishëm për 

marrjen e një vendimi që lidhet me investimin në tituj, nuk mjafton vetëm botimi i 

prospektit, por ka rëndësi edhe përmbajtja e tij. Në këtë drejtim, legjislacioni ynë 

përcakton se ky informacion, për vetë rëndësinë që ka, ka nevojë të mbikëqyret, 

nëpërmjet drejtimit të rregullave të biznesit dhe botimit të prospektit, i cili, duhet të 

miratohet nga AMF-ja. Investimet në tituj, si çdo formë tjetër investimi, përfshijnë 

riskun. Nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Europian, pjesë e të cilit synon të 

bëhet edhe Shqipëria, kërkohen masa mbrojtëse për tutelën e interesave të 

investitorëve aktualë dhe të mundshëm me qëllim që tu mundësohet atyre të bëjnë një 

vlerësim në bazë të informacionit mbi këtë risk dhe të marrin vendime investimi në 

njohuri të plotë të fakteve.224 

Pavarësisht asaj çka thamë më lart, mendojmë se ndonjëherë, si pasojë e 

informacionit “të shumtë” mund të arrihen rezultate të padëshirueshme. Mund të 

ndodhë që, për pak përfitime shtesë, të përballemi me kosto shumë të mëdha. Nga 

perspektiva e investitorit, ka një moment ku informacioni shtesë mund ta bënte një 

dokument të vështirë për tu kuptuar, sepse faktet e rëndësishme mbyten nga një sërë 

detajesh të cilat shpesh herë ndodh të jenë më pak të rëndësishme. Pikërisht për të 

evituar detaje teknike që krijojnë konfuzion, dokumenti informativ duhet të jetë i 

shkurtër, i qartë dhe i kuptueshëm si edhe të përfshijë të gjithë informacionin kyç që i 

nevojitet një investitori për vendimmarrjen e tij të investimit. Problemi qëndron në 

faktin se kërkesa për një informacion “të kuptueshëm”, kur shoqërohet me një regjim 

të rreptë të përgjegjësisë për mos përmbushje, detyrimisht do të bëjë që dokumenti të 

jetë i gjatë.225 Nga këtu kuptojmë ekzistencën e  interesave konkurruese në botën e 

informacionit. Nga njëra anë, investitorët duan që dokumenti të jetë i shkurtër, i lehtë 

për tu lexuar dhe të përfshijë gjithçka u nevojitet të dinë, me kërkesën, në gjykimin 

tonë të drejtë, për të kërkuar kompensim nëse ai nuk e përmban atë informacion. Në 

anën tjetër, është personi i ngarkuar me përpilimin e dokumentit, i cili përballet me 

një detyrë jo të lehtë pasi, duhet të informojë gjerësisht investitorët duke zbatuar 

rregullat dhe duke marrë përsipër përgjegjësinë për  shpërndarjen e informacionit. Ai 

duhet të ketë mundësi për të kryer këtë detyrë si edhe të reduktojë riskun e 

përgjegjësisë, duke përfshirë aq informacion sa beson se është i nevojshëm dhe në 

çfarëdo lloj formati mendon të arsyeshëm. Këto tensione nuk janë të thjeshta për tu 

zgjidhur, për rrjedhojë, në praktikë ndodh që investitorët të kenë të bëjnë me 

dokumente që vërtet përmbajnë informacion të plotë por janë shumë të gjata, 

veçanërisht kur regjimi i përgjegjësisë kërkohet në mënyrë aktive nga investitorët. 

 

 

                                                           
223http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informi

m%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf fq. 5. 
224 Hyrja e Direktivës së Prospektit (18) dhe (19). Direktiva 2003/71/EC e Parlamentit Europian dhe e 

Këshillit e 4 Nëntorit 2003 mbi prospektin që duhet të publikohet kur titujt i ofrohen publikut ose 

pranohen për t’u tregtuar, e amenduar nga Direktiva 2010/73/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit 

e 24 Nëntorit 2010. 
225 Idem.  

http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf
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3.2 Informimi fillestar 

 

Përpara se të merret vendimi për emetim, veçanërisht në situatën kur tregjet janë 

nën presion, është e rëndësishme të testohen shumë nga emetimet e reja në treg. Janë 

të paktë ata emetues  ose nënshkrues, të cilët  janë të përgatitur të emetojnë një titull 

pa qenë të sigurt se ai do të shitet me një çmim të arsyeshëm. Në disa raste, faza 

paraprake mund të verë në dijeni një pjesë të zgjedhur të investitorëve në lidhje me 

një emetim të mundshëm për të parë këndvështrimin e tyre në lidhje me këtë emetim.  

Në disa raste të tjera, emetimi i bëhet i ditur publikut të gjerë. Kjo ishte një 

përqasje e zakonshme në Britaninë e Madhe gjatë viteve '80, kur një sërë shoqërish në 

pronësi të shtetit iu ofruan publikut.226 Mendojmë se do të jenë më të sheshta rastet 

kur, dokumentet në lidhje me emetimin, si për shembull plan i një emetimi të 

mundshëm, do të qarkullojnë në një grup të kufizuar investitorësh, zakonisht 

institucione. Këto komunikime nuk gjejnë rregullim në legjislacion por, nëse vërejmë 

Direktivën e Prospektit, shihen si njoftime. Në nenin 2 (9) të Rregullores së 

Direktivës së Prospektit, përkufizohet reklama si njoftim:227  

a) në lidhje me një ofertë specifike të titujve për publikun ose një pranim të 

tregtimit në një treg të rregulluar; dhe  

b) me qëllimin e promovimit në mënyrë specifike të nënshkrimit ose blerjes së 

mundshme të titujve.  

Mendojmë se një njoftim i tillë mund të realizohet, dhe kjo jo vetëm për faktin se 

nuk ka ndalime, por edhe sepse vetë neni 34 i Rregullores së Prospektit deklaron 

shprehimisht se “njoftimi në lidhje me një ofertë të titujve për publikun ose një 

pranim për tregtim në një treg të rregulluar mund të shpërndahet në publik, nga palët e 

interesuara, si një emetues, ofertues ose person që kërkon pranimin, ndërmjetësit 

financiarë që marrin pjesë në vendosjen dhe/ose nënshkrimin e titujve”.  

Për rrjedhojë, ky njoftim lejohet me kusht që:228 

a) të deklarojë se është botuar ose do të botohet një prospekt dhe të tregojë se ku 

mund ose do të mund ta marrin investitorët; 

b) të jenë lehtësisht të dallueshme si njoftime; 

c) të mos të përmbajnë informacion të paqartë dhe devijues; dhe 

d) të sigurojë se gjithë informacioni që përmbajnë është në përputhje me atë të 

përfshirë (ose që do të përfshihet në prospekt). 

Pika d) thekson një çështje të rëndësishme praktike. Siç mund të shihet, prospekti, 

kur përpilohet, duhet të përmbajë të gjithë informacionin e kërkuar nga investitori. 

Prej këtu rrjedh se, një njoftim nuk mund të përmbajë asnjë informacion material i cili 

nuk do të përfshihet në prospekt. Kërkesa përfshin gjithashtu një limitim tjetër për të 

siguruar përmbushjen. Zakonisht është e këshillueshme të sigurohet se, para se të 

bëhet njoftimi, disponohet një draft i përparuar i prospektit. Një njoftim duhet të 

përfshijë informacion të mjaftueshëm mbi kushtet dhe afatet e ofertës dhe titujt që do 

                                                           
226 Siebel U., Prinz zu Loewenstein M., Finney R., German Capital Market Law, C. H. Beck’sche & 

Oceana Publications Inc, 2005, fq. 110. 
227 Rregullorja e Prospektit, neni 2 (9). 
228 Shih Direktivën e Prospektit, Neni 15. 
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të ofrohen, në mënyrë që ti mundësojë investitorit të vendosë për nënshkrimin e 

këtyre titujve.   

Neni 34 i Direktivës së Prospektit përcakton disa metoda jo-ekskluzive të botimit 

të një njoftimi, duke përfshirë edhe praktikën e “telefonit me ose pa ndërhyrjen 

fizike”.  

Lista në nenin 34 përcakton se njoftimi nuk duhet të botohet në kuptimin e të qenit 

i aksesueshëm për publikun në përgjithësi. Është i parashikuar shprehimisht njoftimi 

përzgjedhës. Ky është një koncept i përfshirë gjithashtu në vetë nenin 15 të vetë 

Direktivës së Prospektit, i cili sqaron se “kur në përputhje me këtë Direktivë nuk 

kërkohet prospekt, informacioni material i dhënë nga një emetues ose ofertues dhe i 

adresuar për investitorë ose kategori investitorësh institucionalë, duke përfshirë 

informacionin e dhënë në kontekstin e mbledhjeve në lidhje me ofertat e titujve, do të 

bëhen të mundura për të gjithë investitorët ose kategoritë e investitorëve të cilëve u 

adresohet ekskluzivisht oferta”.229  

Kjo dispozitë është paksa problematike, në faktin se ajo synon të trajtojë disa 

çështje që janë jashtë qëllimit të Direktivës. Parimi i trajtimit të investitorëve të 

ardhshëm në mënyrë të barabartë duke u servirur të njëjtin informacion nuk mund të 

pranohet sic et simplicer. Kjo për vetë faktin se një investitor institucional, 

ndonjëherë, do të fokusohet në aspekte të ndryshme të një transaksioni dhe do të 

kërkojë informacione që i interesojnë vetëm atij. Kërkesa për të shpërndarë këtë 

informacion tek të tjerët, të cilëve nuk u intereson, ka pak të bëjë me mbrojtjen e 

investitorit dhe thjesht shton kostot dhe krijon barrë administrative për shoqërinë 

emetuese. Dispozita në shqyrtim duket se kërkon nga shoqëria emetuese dhënien e të 

njëjtit informacion për të gjithë investitorët e mundshëm. 

 

 

3.3 Emetimi i titujve 

 

Emetimi i titujve rregullohet nga Ligji “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe 

ligji “Për Titujt”. Titujt emetohen, në lek ose në monedhë të huaj, nga Këshilli i 

Ministrave, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, njësitë e 

qeverisjes vendore, shoqëritë tregtare, si dhe nga persona të tjerë juridikë.230 Ligji 

përcakton se, nëse i referohemi shoqërive tregtare, vetëm shoqëritë aksionare mund të 

emetojnë tituj, aksione  dhe obligacione. 

Emetimi i titujve mund të realizohet nëpërmjet një oferte publike ose private. Neni 

27 i ligjit “Për Titujt” sqaron dallimin midis ofertës publike dhe asaj private të titujve. 

Ofertë publike e titujve është ftesa për të nënshkruar titujt, e cila, duke përdorur mjetet 

masive të komunikimit, i drejtohet një numri të papërcaktuar personash. Ofertë 

private e titujve është emetimi, në të cilin oferta për të nënshkruar titujt u drejtohet 

vetëm investitorëve institucionalë, aksionarëve ose punonjësve, por jo më shumë se 

100 investitorëve të jashtëm231, të cilët janë adresuar drejtpërdrejt tek emetuesi. 

Pra, për sa i përket ofertës publike të titujve, kemi të bëjmë me një komunikim për 

persona në çfarëdo forme dhe me çfarëdo mjeti, duke paraqitur një informacion të 

mjaftueshëm mbi kushtet e ofertës dhe titujt që do të ofrohen, duke mundësuar kështu 

që një investitor të vendosë mbi blerjen ose nënshkrimin e këtyre titujve. Në rastin e 

                                                           
229 Direktiva e Prospektit, Neni 15 (5). 
230 Neni 5, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt” 
231 Investitor i jashtëm është çdo individ ose person juridik, vendas apo i huaj, që nuk është aksioner 

apo punonjës i emetuesit dhe investitor institucional. 
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aksioneve, kemi të bëjmë me ofertë publike të shitjes kur vetë aksionarët japin pjesë 

të aksioneve që kanë në zotërim, ndërsa kemi të bëjmë me ofertë publike të 

nënshkrimit në rastin kur njëkohësisht shoqërohet me rritje të kapitalit dhe objekt i 

ofertës janë titujt e emetuar rishtazi.232 Në rastin kur oferta publike, e shitjes ose e 

nënshkrimit, finalizohet me kuotimin në bursë kemi të bëjmë me të ashtuquajturën 

Ofertë Publike Fillestare (Initial Public Offering, IPO).233 Ekzistojnë edhe forma 

mikse, oferta publike të shitjes dhe të nënshkrimit. Zgjedhja e njërës apo e tjetrës 

varet nga disa faktorë, ndër të cilët kryesorë janë gjendja financiare e shoqërisë dhe 

nevojat që ka shoqëria dhe aksionarët për financim. Oferta publike e shitjes varet nga 

vullneti i aksionarëve për të hequr dorë nga një pjesë apo nga e gjithë kuota që 

zotërojnë në shoqëri. Ndërsa, oferta publike e nënshkrimit varet nga nevoja për 

burime financiare që lidhet me procesin e rritjes së shoqërisë si edhe me 

disponueshmërinë e mjeteve financiare alternative si kredia bankare.  

Për shumicën e operatorëve, realizimi i një oferte do të përfshijë një subjekt, i cili 

ka ose mund të marrë zotërimin e titujve, dhe fton dikë tjetër ti blejë këto tituj. Në të 

vërtetë, sipas zbatimit të regjimit europian, i cili u zëvendësua nga Direktiva e 

Prospektit, në Mbretërinë e Bashkuar kjo ishte çka ishte kuptuar.234 Megjithatë, 

përkufizimi i Direktivës së Prospektit është shumë më i gjerë se thjesht një ofertë 

kontraktore. Arsyeja për këtë është mbase një pamundësi e shteteve anëtare për të 

rënë dakord mbi çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të jetë në prospekt. Sigurisht, 

argumenti në favor të interpretimit të Mbretërisë së Bashkuar ishte propozuar, por nuk 

ishte pranuar nga shtetet e tjera anëtare të BE-së. Arsyet nuk janë bërë publike, por 

duhet të supozojmë se disa shtete konsideronin se disa komunikime që nuk ishin 

oferta kontraktore, por më shumë me natyrë joshëse, duhet të përjashtoheshin nga 

futja e tyre në prospekt. Këto oferta mund të bëheshin vetëm pasi prospekti ishte 

publikuar.  

Argumenti në favor të interpretimit anglez të Direktivës lidhet me faktin se shumë 

persona në treg, veçanërisht kur tregu është në një nga fazat e tij më të mira, do ta 

merrnin shpejt vendimin e tyre të investimit, pa pritur për një prospekt, mundësisht 

edhe në bazë të një njoftimi që në vetvete nuk çon në lidhjen e një kontrate blerjeje.  

Argumenti i kundërt lidhet me faktin se këto komunikime jo kontraktore mund 

dhe duhet të disiplinohen në mënyra të ndryshme nga publikimi paraprak i një 

prospekti. Investitorët e nxituar, të cilët do të blejnë vetëm me anë të një njoftimi, ka 

shumë mundësi të mos e lexojnë prospektin edhe nëse ai është i disponueshëm. Por, 

edhe më me vend është fakti se komunikimet që çojnë në nxitje do të jenë subjekt i 

regjimit të publicitetit në vetë Direktivën e Prospektit. Në shumë shtete do të ketë 

regjime specifike që kërkojnë që këto nxitje të kryesohen nga një ndërmjetës financiar 

i autorizuar para se të emetohen.235 

Oferta e titujve për publikun duhet të përmbajë informacion të mjaftueshëm mbi 

kushtet e saj në mënyrë që të ndihmojë investitorin të vendosë për të investuar. Së 

pari, duhet të ketë një ofertë rreth së cilës të jepet informacioni. Supozohet se ka një 

                                                           
232 Banfi A., I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della Borsa, Botimi i 

shtatë, ISEDI, Torino 2013, 190. 
233 Idem, fq. 191. 
234 Shih rregulloren e Ofertave Publike të Titujve 1995, Rregullorja 5 e së cilës thotë se një person 

është duke ofruar tituj nëse, si parim a) ai bën një ofertë e cila, nëse pranohet, do të sjellë një kontratë 

për emetimin ose shitjen e titujve nga ai ose një person tjetër me të cilin ai ka bërë marrëveshje për 

emetimin ose shitjen e titujve; ose b) ai fton një person të bëjë këtë ofertë.  
235 Shih për shembull, regjimin e Promovimit financiar të Mbretërisë së Bashkuar sipas ligjit të 

Shërbimeve Financiare dhe Tregjeve 2000, seksioni 21. 
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ofertë reale, e cila është duke u realizuar, edhe nëse nuk është arritur ende. Nëse është 

kështu, komunikimi i bërë para se ndonjë person të ketë ofruar, ose të ketë vendosur 

se do e bëjë këtë në të ardhmen, nuk do të jetë një ofertë për publikun.  

Sipas Direktivës, jo të gjitha ofertat për publikun kërkojnë një prospekt. Në lidhje 

me këtë në Direktivën e Prospektit përfshihen shembuj si më poshtë:236  

 Ofertat për “investitorë të kualifikuar” (institucionalë),të cilat përfshijnë ente 

ligjore të autorizuara ose të rregulluara për të vepruar në tregjet financiare, 

institucionet ndërkombëtare, bankat kombëtare qendrore dhe njësitë ligjore që 

përmbushin një nga kriteret vijuese: (a) të paktën 250 të punësuar; (b) një 

“bilanc total” mbi 43,000,000 Euro; dhe (c) një xhiro vjetore më të madhe se 

50,000,000 euro;  

 Ofertat e lidhura me titujt me një emetim prej të paktën 50,000 euro ose që 

mund vetëm të blihen me një konsiderim prej të paktën 50,000 euro ose, në 

çdo rast, ekuivalentin në një monedhë tjetër;  

 Aksionet e emetuara në zëvendësim të aksioneve të së njëjtës klasë të 

emetuara më parë, nëse emetimi i këtyre aksioneve të reja nuk përfshin rritje të 

kapitalit të shoqërisë emetuese; 

 Tituj të ofruara për marrjen me anë të ofertës së shkëmbimit ose bashkimit, me 

kusht që të jetë në dispozicion një dokument me informacion i konsideruar nga 

autoritetet kompetente si ekuivalent me prospektin dhe duke pasur parasysh 

kërkesat e legjislacionit të Komunitetit; 

 Aksione të ofruara, të shpërndara ose për tu shpërndarë pa pagesë për 

aksionarët ekzistues dhe dividendi i paguar në formën e aksioneve të së njëjtës 

klasë të aksioneve, si ato në lidhje me të cilat paguhet ky dividend, me kusht 

që të vihet në dispozicion një dokument me informacion në lidhje me numrin 

dhe llojin e aksioneve dhe arsyen dhe detaje të ofertës; 

 Tituj të ofruara, shpërndara ose për tu shpërndarë për administratorët ose 

punonjësit ekzistues ose ish punonjës të shoqërisë emetuese i cili ka tituj të 

pranuar për tregtim në një treg të rregullt ose nga një sipërmarrje e varur, me 

kusht që të vihet në dispozicion një dokument me informacion në lidhje me 

numrin dhe llojin e titujve dhe arsyen dhe detaje të ofertës; 

 Ofertë për më pak se 100 persona fizikë ose juridikë për çdo shtet anëtar të 

ndryshëm nga investitorët e kualifikuar (institucionalë). 

 

Përjashtimi i fundit krijon kushte për shmangien e kërkesave të Direktivës së 

Prospektit. Mund të ndodhë që një ofertues të bëjë një ofertë për tre investitorë të 

kualifikuar, secili prej të cilëve, me radhë, mund të bëjë një ofertë për 99 persona 

fizikë ose juridikë, duke shmangur në këtë mënyrë nevojën e përpilimit të prospektit, 

edhe pse më shumë se 100 investitorë jo institucionalë kanë marrë ofertën.  

Megjithatë, nuk duhet të anashkalojmë faktin se çdo rishitje në vijim do të 

konsiderohet si e veçantë pasi secili prej niveleve të ofertës duhet të shihet si ofertë e 

veçantë. 

Një situatë tjetër, që mund të krijohet, është ajo ku një subjekt X i ofron një 

subjekti tjetër Y dhe ky i fundit i ofron një subjekti të tretë Z. Në këtë rast, kemi të 

bëjmë me dy oferta të ndara nga njëra tjetra. Për rrjedhojë, mund të ndodhë që oferta e 

subjektit të parë X të përjashtohet nga detyrimi i bërjes së prospektit nëse Y do të 

                                                           
236 Neni 3 (2) dhe neni 4 (1), Direktiva e Prospektit. 
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ishte një investitor institucional, por kjo s’do të thotë se automatikisht do të 

përjashtohet dhe subjekti i dytë Y nga ky detyrim për ofertën që ka bërë ndaj Z.  

Për sa i përket përjashtimit nga regjimi i prospektit i ofertave për më pak se 100 

investitorë jo institucionalë në secilin shtet anëtar, krijon mundësinë që ofertuesit e 

paskrupujt të ndajnë ofertën e tyre në disa pjesë, secila prej të cilave e shpërndarë tek 

një ndërmjetës i ndryshëm financiar, me qëllimin që secili prej ndërmjetësve 

financiarë ti shesë më pas tek më pak se 100 investitorë jo institucionalë. Rezultati në 

këtë rast do të ishte se nuk do të kërkohej një prospekt. 

Ajo çka duket se thotë fjalia e fundit e nenit 3 (2) është se ofertat e bëra nga 

ndërmjetësit financiarë duhet të agregohen dhe ti atribuohen ofertuesit fillestar, për 

qëllimin e përcaktimit nëse është i vlefshëm përjashtimi për më pak se 100 persona. 

Nëse, ofertuesi fillestar ka ofruar për tre ndërmjetës financiarë dhe secili prej tyre ju 

shet 99 investitorëve jo institucionalë, atëherë ofertuesi fillestar do të duhet të 

përpilojë një prospekt, sepse oferta totale për investitorët e joinstitucionalë nëpërmjet 

ndërmjetësve financiarë do të ishte më shumë se 100 persona.  

Kjo dispozitë përbën një mjet të nevojshëm kundra shmangies së redaktimit të 

prospektit. Megjithatë, ajo ka sjellë një konfuzion të madh në tregjet financiare, sepse 

bankat që tregtojnë tituj përfshijnë rregullisht në listat e tyre të shitjeve institucione që 

janë të kualifikuara si investitorë institucionalë, por që kanë investitorë të tjerë si 

klientë. Kur mendohet të bëhet një emetim vetëm në bazë përjashtimi, pa një prospekt 

sipas direktivës së Prospektit, emetuesit dhe ndërmjetësit financiarë janë sigurisht të 

shqetësuar për faktin se këto institucione mund të shkelin regjimin e prospektit. 

Për të evituar riskun e mundshëm, është bërë praktikë e zakonshme në tregjet 

ndërkombëtare të titujve që emetuesit të vendosin kufizime kontraktore për 

ndërmjetësit financiarë. Ndërmjetësit, të cilët ofrojnë tituj për këdo që e kërkon, nuk 

duhet të bëjnë asgjë që të çojë në detyrimin e emetuesit për të përpiluar një prospekt. 

Kjo, në praktikë, do të thotë se ndërmjetësit financiarë duhet të tregojnë kujdes kur 

ofrojnë tituj për të tjerët. Për shembull, do të ishte e gabuar që ndërmjetësit financiarë 

të kenë lidhur një marrëveshje kontraktore, për ti ofruar bankave të ndryshme private 

pa i njoftuar ato se nuk ka prospekt për emetimin dhe se, për këtë arsye ata nuk duhet 

t’ua ofrojnë titujt personave që nuk përjashtohen nga publikimi i prospektit. Në të 

vërtetë, nëse gama e klientelës të bankës private është kryesisht me persona të pa 

përjashtuar, nuk do të ishte e këshillueshme që ndërmjetësi financiar të bënte një 

ofertë. 

Në raste më të rralla, emetuesit gjykojnë të vendosin një kufizim më strikt mbi 

ndërmjetësit financiarë ose nënshkruesit të cilët janë të zgjedhur për të shpërndarë 

emetimet e tyre. Një mënyrë është detyrimi që nënshkruesit të dëmshpërblejnë 

emetuesit ndaj pasojave të shkeljes së regjimit të prospektit, për shkak të veprimeve të 

personave të cilëve u kanë bërë ofertë. Një tjetër mënyrë mund të çojë nënshkruesit të 

kalojnë kufizimin kontraktor të vendosur nga emetuesi, duke e bërë këtë kusht të 

ofertave që ata bëjnë.  

Secila prej këtyre përqasjeve është paksa e tepruar. Çdo përqasje mbart 

problematikat e saj. Fjalia e fundit e nenit 3 (2) zbatohet vetëm për tregtimin e titujve 

nëpërmjet ndërmjetësve financiarë.  

Nëse i referohemi ligjit shqiptar, vërejmë se, emetuesit e titujve afatshkurtër nuk 

janë të detyruar të nxjerrin prospekt.237 Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se ata nuk do të 

njoftojnë në lidhje me këtë emetim. Afati për të njoftuar Autoritetin për emetimin 
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është 7 ditë dhe duhet të përmbajë të dhëna për emetuesin, personat përgjegjës të 

emetuesit dhe të dhëna për titujt.238 

Gjithashtu, emetuesi nuk është i detyruar të publikojë një prospekt, kur emeton 

aksione për qëllimet e mëposhtme:239 

1. Rritje të kapitalit fillestar, duke përdorur për këtë qëllim fitimin, rezervat 

ose fitimin e pashpërndarë. Emetuesi, Brenda 7 ditëve pas përfundimit të ditës së 

fundit të periudhës së pagesës së titujve, i jep Autoritetit informacion për emetimin e 

kryer. Informacioni duhet të përmbajë të dhënat e përmendura në nenin 29 shkronjat 

“A” dhe “B”, si dhe të dhënat për investitorët institucionalë dhe numrin e aksioneve të 

nënshkruara dhe të paguara. 

2. Rritje të kapitalit fillestar, si rezultat i një bashkimi shoqërish. 

3. Rritje të kapitalit fillestar, në të cilin nënshkrimi dhe pagesa e titujve kryhen 

nga aksionari i emetuesit, i cili ka më shumë se 75 për qind të të drejtave të votimit në 

asamblenë e përgjithshme. 

4. Rritje të kapitalit fillestar, në të cilin marrin pjesë vetëm investitorët 

institucionalë.  

5. Konvertim të obligacioneve të konvertueshme në aksione, nëse në çastin e 

emetimin të obligacioneve të konvertueshme ka publikuar apo ua ka dorëzuar 

prospektin investitorëve. 

6. Shndërrim në shoqëri anonime i shoqërisë së një forme tjetër. 

Emetuesi përgatit një prospekt për emetimin e titujve, përmes një oferte private, 

kur ftesa për të nënshkruar u drejtohet vetëm investitorëve institucionalë, me kusht që 

një ose më shumë investitorë institucionalë të nënshkruajnë dhe të paguajnë të gjithë 

titujt e emetimit, me synimin që, brenda një periudhe më të shkurtër se një vit, t’ua 

ofrojnë për shitje personave që nuk janë investitorë institucionalë. Në këtë rast 

emetuesi paraqet përpara Autoritetit kërkesën për miratimin e prospektit, përpara se 

investitori institucional të fillojë ofrimin e titujve për shitje. Investitori institucional, 

përpara shitjes, ua vë në dispozicion këtë prospekt klientëve të mundshëm. 

 

 

3.3.1 Përmbajtja dhe formati i prospektit 

 

Legjislacioni shqiptar dhe konkretisht ligji “Për titujt” siguron se, para se titujt të 

ofrohen për publikun ose të pranohen në tregun e rregulluar, do të përgatitet një 

dokument informativ nga emetuesi, i miratuar nga Autoriteti dhe i botuar. Kur 

emetuesi emeton tituj në Republikën e Shqipërisë, ai publikon një prospekt për 

ofertën publike për shitjen e titujve ose ua dorëzon atë investitorëve të mundshëm.240  

Një vendim për investim shpesh herë mund të konsistojë në një vendim për të mos 

blerë. Një investitor, i cili ka një sasi të kufizuar parash për të investuar, mund të 

vendosë të blerë diçka tjetër, sipas tij më të mirë se emetimi që është përshkruar në 

prospekt. Megjithatë, shumë vendime të investimit nuk lidhen me faktin nëse do të 

blihet apo jo, por lidhen më shumë me faktin nëse do të blihet ose jo me një çmimin e 

caktuar. Ka disa investime të cilat investitorët nuk do ti bënin pavarësisht nga çmimi. 

Pra, duket se është e rëndësishme që prospekti të konsiderohet si një dokument, 

                                                           
238 Neni 36, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
239 Neni 40, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
240 Neni 28, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
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qëllimi i të cilit është ti mundësojë investitorit të përcaktojë nëse do të investojë në 

ofertë ose do të investojë me çmimin e tregut.241 Me fjalë të tjera, prospekti mundëson 

tregun dhe pjesëmarrësit e tij të përcaktojnë çmimin e tregut për titujt. 

Në situatën kur është i detyrueshëm përpilimi prospektit, pyetja që lind është se 

çfarë do të përmbajë ai. Prospekti duhet të përmbajë informacion rreth emetuesit, 

biznesit të tij, pozicionit të tij financiar dhe prospekteve të tij, së bashku me të gjithë 

informacionin rreth titujve me të cilat lidhet, i cili duhet të jetë i mjaftueshëm për ti 

mundësuar investitorëve të marrin një vendim për investim mbi bazën e 

informacionit.242 Vetë ligji “Për Titujt” vendos një standard informimi shumë të gjerë 

dhe të përgjithshëm duke thënë se: Prospekti, së bashku me ftesën për të nënshkruar 

titujt, përmban edhe informacion të plotë, të saktë dhe objektiv për mjetet dhe 

detyrimet, fitimin dhe humbjen, gjendjen dhe perspektivat financiare të emetuesit, 

qëllimin e marrjes së fondeve, faktorët e riskut dhe të drejtat që mbartin titujt, për të 

cilat nxirret prospekti, në bazë të të cilave investuesi mund të bëjë një vlerësim 

objektiv të perspektivave dhe rreziqeve të investimeve dhe të marrë një vendim për 

investimin.243 Pra, bëhet fjalë për informacionin e nevojshëm për ti mundësuar 

investitorëve të bëjnë një vlerësim të hollësishëm të situatës, duke përfshirë këtu 

mundësitë e fitimit dhe të humbjes, të drejtat që lidhen me titujt etj. Në gjykimin tonë, 

një prospekt përveç se i plotë, duhet të jetë edhe i kuptueshëm për investitorët. Pra ky 

informacion duhet të paraqitet në një formë lehtësisht të lexueshme dhe të 

kuptueshme. Në këtë mënyrë investitorëve, si atyre institucionalë edhe atyre jo 

institucionalë, ju krijohet mundësia për ta pasur të qartë situatën.  

Standardi i përgjithshëm i informimit plotësohet nga lista e detajuar e 

informacioneve, të cilat janë të përfshira në nenin 29 të ligjit “Për Titujt”. Ligji 

përcakton se prospekti, i cili nënshkruhet nga përfaqësuesi apo përfaqësuesit ligjorë të 

emetuesit ose nga të gjithë anëtarët e organit drejtues përkatës të emetuesit, duhet të 

përmbajë:  

- Të dhëna për titujt, për të cilët publikohet prospekti dhe për mënyrën e kushtet 

e emetimit të tyre. 

 Në pikën 8 të këtij paragrafi ligji përcakton se prospekti duhet të përmbajë dhe 

çmimin ose mënyrën e përcaktimit të çmimit të titujve. Nga interpretimi i kësaj pike 

kuptojmë se mund të ndodhë që në disa raste emetuesi të mos përcaktojë çmimin e 

titujve dhe kjo mund të dëmtojë investitorët. Nëse i referohemi nenit 8 (1) të 

Direktivës së Prospektit vërejmë se përmban një dispozitë e cila mundëson 

mosdhënien e çmimit të ofertës përfundimtare dhe shumën e titujve të ofruara. Kjo 

lehtëson bërjen e ofertës publike, duke përdorur prospektin e miratuar, kur qëllimi 

është përcaktimi i nivelit të interesit të tregut dhe çmimi me të cilin tregu është i 

gatshëm të blejë titullin. Pa këtë nen, këto lloj ofertash do të kishin qenë të pamundura 

sepse ato nuk do të mund të bëheshin pa një prospekt, i cili duhet të përfshijë çmimin 

dhe sasinë,  duke qenë se këto informacione janë të nevojshme për vlerësim nga ana e 

investitorëve.  

                                                           
241 Siebel U., Prinz zu Loewenstein M., Finney R., German Capital Market Law, C. H. Beck’sche & 

Oceana Publications Inc, 2005, fq. 78. 
242 Kronke, H., “Remarks on the Geneva Securities Convention’s Development and Its Future” in 

Louise Gullifer & Jennifer Payne, eds., Intermediated Securities: Legal Problems and Practical Issues, 

Oxford: Hart Publishing, 2010, fq. 102. 
243 Neni 28, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt. 
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Megjithatë, ekziston edhe mundësia e mosdhënies së çmimit dhe sasisë vetëm në 

rastet kur prospekti specifikon kriteret dhe kushtet në përputhje me të cilat do të 

përcaktohen këto elemente ose, në rastin e çmimit përcakton një çmim maksimal, ose 

që pranimet e ofertës së titujve mund të tërhiqen brenda jo më pak se dy ditë pune 

pasi janë regjistruar çmimi përfundimtar i ofertës dhe sasia në autoritetin kompetent të 

shtetit të origjinës. Pasi është përcaktuar, çmimi përfundimtar i ofertës dhe sasia e 

emetuar duhet të regjistrohen në autoritetin kompetent.  

Si Direktiva e Prospektit dhe Rregullorja, i japin autoritetit kompetent të shtetit të 

origjinës kompetencën për të caktuar heqje të informacioneve nga kërkesat e 

informimit. Neni 8 (2) i Direktivës së Prospektit jep këtë kompetencë, në rastet kur 

autoriteti kompetent gjykon se informimi do të ishte në kundërshtim me interesin 

publik ose se informimi do të kishte efekt përkeqësues për emetuesin, me kusht që 

mosdhënia të mos keqinformojë publikun mbi vendimet e tyre të investimit, ose me 

faktin se informacioni është me rëndësi të vogël. Neni 8 (3) jep kompetenca të 

mëtejshme të heqjes së informacionit, por vetëm për përdorim të jashtëzakonshëm, 

kur disa informacione nuk janë të përshtatshme për sferën e veprimtarisë së emetuesit 

ose formën e tij. Rregullorja e Direktivës së Prospektit lejon mosdhënien e 

informacionit të kërkuar në mënyrë tjetër nga Anekset e saj të detajuara kur ai 

informacion nuk i përket emetuesit ose për ofertën e titujve me të cilat është i lidhur 

prospekti.244 Ndërsa kjo është një dispozitë e dobishme pasi i përgjigjet kërkesave të 

nenin 5 të Direktivës së Prospektit, e cila lidhet me faktin se një prospekt duhet të jetë 

lehtësisht i analizueshëm dhe i kuptueshëm, kjo nuk mund të ndodhë nëse prospekti 

përfshin informacionin e diskutuar më sipër. 

Gjykojmë se edhe ligji ynë duhet të përcaktojë rastet kur çmimi mund të mos 

përcaktohet. Në këtë mënyrë mund të evitohen abuzimet dhe dëmet që mund t’u 

shkaktohen investitorëve nga mospërcaktimi i çmimit.  

- Të dhëna për emetuesin e titujve dhe veprimtarinë e tij, 

- Të dhëna për mjetet e emetuesit dhe borxhin, gjendjen financiare dhe 

rezultatin financiar të emetuesit për tri vitet e fundit dhe për vitin në vazhdim, 

përfshirë, në mënyrë të veçantë, tremujorin e fundit, me përjashtim të rasteve 

kur emetuesi nuk ka ushtruar veprimtari për një kohë kaq të gjatë, 

- Të dhëna për anëtarët e organeve vendimmarrëse, mbikëqyrëse apo ekzekutive 

të emetuesit, 

- Një deklaratë nga personat që nënshkruajnë prospektin, ku deklarojnë se  të 

gjitha të dhënat, që përmbahen në prospekt, përbëjnë paraqitje të plotë dhe të 

vërtetë të mjeteve dhe detyrimeve, fitimeve dhe humbjeve, gjendjes financiare 

dhe operacioneve të emetuesit, të të drejtave të lidhura me titujt, për të cilët 

është përgatitur prospekti dhe se nuk janë hequr fakte dhe të dhëna, të cilat 

mund të ndikojnë në plotësinë dhe vërtetësinë e prospektit. 

 

Vërejmë se, ligji ynë parashikon një format të caktuar që duhet të respektohet në 

rastin e hartimit të një prospekti. Nëse i hedhim një sy direktivës së Prospektit shohim 

se lejon disa formate alternative për një prospekt. Sipas Direktivës, prospekti mund të 

konsistojë në një dokument me shumë pjesë, në një dokument të vetëm apo në një 

mundësi tjetër që është prospekti bazë.  

Në rastin e parë prospekti përmban një sërë elementesh të ndryshëm siç është 

informacioni në lidhje me emetuesin dhe informacioni në lidhje me titujt që do të 
                                                           
244 Rregullorja e Prospektit, neni 23 (4). 
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pranohen ose ofrohen. Kjo është një pikë e rëndësishme për tu kuptuar, sepse 

ndihmon për ti dhënë kuptim kërkesave të ndryshme të detajuara të informimit që 

plotësojnë nenin 5 të Direktivës së Prospektit sipas Rregullores së Direktivës së 

Prospektit, të cilat janë të strukturuara në një mënyrë që i korrespondon këtyre 

seksioneve të veçanta të prospektit me shumë pjesë.  

Një prospekt me shumë pjesë do të përbëhet nga një sërë dokumentesh të veçanta, 

përkatësisht një dokument regjistrimi, një notë e titujve dhe një përmbledhje. 

Dokumenti i regjistrimit mund të përmbajë vetëm informacionin e kërkuar në lidhje 

me emetuesin.245 Nota e titujve, siç sugjeron dhe vetë emri, mund të përmbajë vetëm 

informacion në lidhje me titujt që janë pranuar ose ofruar246, edhe pse ai mund të 

përmbajë informacione mbi emetuesin nëse ai informacion është ndryshuar që nga 

përpilimi i dokumentit të regjistrimit.247 Ideja e gjithë kësaj qëndron në faktin se 

informacioni fillestar lidhet me emetuesin në dokumentin e regjistrimit më pas, ky 

informacion bazë do të plotësohet duke marrë karakteristikat e një prospekti duke 

shtuar informacionin e detajuar për titullin që do të emetohet dhe kushtet e tregut e 

bëjnë emetimin të dëshirueshëm.  

Në rastin kur kemi të bëjmë me një prospekt që konsiston në një dokument të 

vetëm, ky i fundit, përfshin të gjithë elementet e kërkuara si informacionin mbi 

emetuesin, informacionin mbi titujt  dhe përmbledhjen nëse kërkohet.  

Ndërsa, prospekti bazë përbëhet nga një prospekt bazë dhe kushtet përfundimtare 

që përpilohen në momentin e emetimit të bërë sipas prospektit bazë. Prospekti bazë 

përfshin informacionin e kërkuar në lidhje me emetuesin së bashku me një përshkrim 

të llojeve të ndryshme të titujve që mund të emetohen herë pas here dhe, nëse 

kërkohet, përmbledhjen. Kushtet përfundimtare parashikojnë, kryesisht, kushtet 

tregtare të titullit specifik që po emetohet, së bashku me një tregues se cilat dispozita 

në lidhje me titujt e përfshirë në prospekt zbatohen për emetimin. Në thelb, pra, 

kushtet e detajuara kontraktore të të gjithë titujve të mundshëm, që mund të emetohen 

sipas prospektit bazë, janë të vendosura në prospektin bazë. Kushtet përfundimtare 

plotësojnë këtë informacion, si normën e interesit ose çmimin e emetimit dhe 

veprojnë si përzgjedhës duke i treguar lexuesit se cilat kushte të detajuara nga 

prospekti bazë zbatohen.  

Formati i prospektit bazë është shumë i rëndësishëm në tregjet e debive (debt 

markets) dhe produkteve të strukturuara, sepse ai u jep emetuesve të shpeshtë një 

mekanizëm të shpejtë për të hyrë në tregje. Gjithçka që emetuesit duhet të përpilojnë 

në momentin e emetimit, me përjashtim të rastit kur ka ndryshime materiale në 

rrethana për emetuesin, janë kushtet përfundimtare, të cilat janë të shkurtra dhe nuk 

kërkojnë miratimin e ndonjë autoriteti kompetent.248  

Në të vërtetë, sipas Direktivë së Prospektit është e qartë se prospekti përbëhet 

vetëm nga prospekti bazë dhe se kushtet përfundimtare thjesht plotësojnë këtë 

prospekt, pa qenë pjesë e tij.  

Kushtet përfundimtare mund të përfshijnë informacionin që kërkohet për notën e 

titujve në formatin e parë me shumë pjesë.249 Për të lehtësuar kuptimin nga lexuesit, 

kushtet përfundimtare duhet të përfshijnë një deklaratë të qartë dhe premtuese, e cila 

tregon se informacioni i plotë mbi emetuesin dhe mbi ofertën është i disponueshëm 

                                                           
245 Direktiva e Prospektit, neni 5 (3). 
246 Direktiva e Prospektit, neni 5 (3). 
247 Direktiva e Prospektit, neni 12 (2). 
248 Hyrja 21 e Direktivës së Prospektit. 
249 Rregullorja e Prospektit, Neni 22 (4). 
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vetëm në bazë të kombinimit të prospektit bazë dhe kushteve përfundimtare edhe kur 

prospekti bazë është i disponueshëm.250 Nëse kushtet përfundimtare do të përpilohen 

veçmas nga prospekti bazë, çka ndodh në emetimin sipas programit të ofertimit, 

prospekti bazë duhet të tregojë se çfarë informacioni do të përfshihet në kushtet 

përfundimtare dhe metodën e publikimit të tyre.251 Kjo arrihet në praktikë me 

përfshirjen e proformës së kushteve përfundimtare në prospektin bazë.252 

Një koncept interesant që parashikohet në direktivën e Prospektit por mungon në 

ligjin tonë është përmbledhja. Neni 5 (2) i direktivës së Prospektit thotë se një 

përmbledhje duhet të përmendë, në mënyrë të shkurtër dhe me gjuhë jo-teknike, 

karakteristikat thelbësore dhe risqet e asociuara me emetuesin, çdo garantues dhe 

titujt, në gjuhën me të cilën është përpiluar fillimisht prospekti. Kjo duhet të lexohet 

së bashku me pikën 21 të hyrjes së Direktivës së Prospektit sipas së cilës informacioni 

është pika kyçe e mbrojtjes së investitorit. Në prospekt duhet të përfshihet një 

përmbledhje që përmend karakteristikat thelbësore dhe risqet e asociuara me 

emetuesin, çdo garantues dhe titujt. Për të siguruar aksesin e thjeshtë në këtë 

informacion, përmbledhja duhet të shkruhet në gjuhë jo teknike dhe normalisht nuk 

duhet të jetë më e gjatë se 2.500 fjalë në gjuhën me të cilën është përpiluar fillimisht 

prospekti.  

Lind pyetja: përse të bëjmë një përmbledhje? A nuk do të ishte më mirë që 

investitori, sado i thjeshtë që të jetë, të lexojë të gjithë prospektin? Kuptohet që 

përmbledhja nuk do të përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm për ti mundësuar 

investitorëve të bëjnë një vlerësim të bazuar mbi këtë informacion. Ky informacion do 

të paraqitet, si thamë edhe më lart, në një formë të thjeshtë për tu analizuar dhe të 

kuptueshme. Nëse investitori nuk mundet ose nuk do të lexojë të gjithë prospektin, 

mund të mbrohet nga një ndërmjetës financiar, i cili mund dhe duhet ta lexojë dhe 

kuptojë atë. Kjo kërkohet për çdo investitor profesionist sipas MiFID. 

 Mendojmë se, pavarësisht nga të gjitha argumentet e paraqitura kundër kërkesës 

së përmbledhjes së mësipërme, të gjithë investitorët kanë nevojë për diçka të shkurtër, 

për ti orientuar ata në drejtimin e duhur. Kur shihen nga perspektiva e përgjegjësisë së 

mundshme, përmbledhjet janë të rrezikshme. Një përmbledhje prej 2500 fjalësh nuk 

mund, sado me kompetencë të realizohet, të përfshijë të njëjtën gjë me një dokument 

prej disa qindra faqe. Në anën tjetër, personi që paraqet përmbledhjen do të jetë i 

ekspozuar ndaj padive në momentin ku, një investitor pretendon se ka humbur paratë 

e tij për shkak se përmbledhja nuk ka dhënë një informacion që është i rëndësishëm 

për vendimin e tij të investimit. Për të evituar këtë rezultat, Direktiva e Prospektit, në 

nenin 6 (2) parashikon se nuk duhet të ketë përgjegjësi civile për personin përgjegjës 

për prospektin, me përjashtim të rastit kur përmbledhja është keqinformuese, e 

pakujdesshme ose pa kuptim kur lexohet së bashku me pjesët e tjera të prospektit. 

Përmbledhja duhet të përfshijë njoftime të ndryshme, duke paralajmëruar lexuesin 

rreth natyrës së përmbledhjes, kostot e mundshme për përkthimin e saj për përdorime 

në procedura ligjore dhe kufizimin e përgjegjësisë të referuar më sipër. Nga vetë fjala 

përmbledhje, kuptojmë se do të pasqyrohen informacione kyçe, të cilat ndihmojnë 

investitorët në marrjen e vendimeve në lidhje me investimet. Në gjykimin tonë, 

përfshirja e një mundësie të tillë  ligjin “Për Titujt” do të ndihmonte investitorët në 

lidhje me vendimin për të investuar apo jo. 

                                                           
250 Rregullorja e Prospektit, neni 26 (4). 
251 Rregullorja e Prospektit, neni 22 (5). 
252 Shoqata Ndërkombëtare e Tregut të Kapitalit ka përpiluar një formë standard për kushtet 

përfundimtare që përdoret në shumicën e programeve ndërkombëtare, shih http://www.icma-group.org. 
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Një ndër qëllimet kryesore, që ligji kërkon të ndjekë, është mbrojtja e 

investitorëve. Prandaj është e nevojshme që të mendohen mënyra të ndryshme për 

mbrojtjen e kategorive të ndryshme të investitorëve. Mendojmë se nëse, në rrethanat e 

emetuesve specifikë ose titujve të emetuar, ka të dhëna që nuk përfshihen në këtë nen 

të ligjit “Për Titujt”, pra në nenin 29, por ato janë të nevojshme për t’i mundësuar 

investitorit që të jetë i mirë informuar para se të marrë një vendim investimi, këto 

fakte duhet të përfshihen në prospekt. Një rregullim i tillë nuk mungon në ligjin tonë 

dhe për këtë mund ti referohemi nenit 30 të ligjit për titujt i cili përcakton se emetuesi, 

së bashku me kërkesën për miratimin e prospektit, paraqet prospektin, vendimin për 

emetimin e titujve, si dhe çdo dokumentacion tjetër, të parashikuar nga ky ligj apo që 

i kërkohet nga Autoriteti. 

Nga interpretimi i ligjit kuptojmë se Autoriteti gëzon të drejtën për të kërkuar nga 

emetuesi të dhëna të tjera shtesë që nuk i përmban neni 29 i ligjit “Për Titujt”. 

Mendojmë se nga njëra anë kjo i shërben qëllimit të ligjit për mbrojtjen e 

investitorëve por nga ana tjetër mund të çojë në procedura të tej zgjatura pasi mund të 

ndodhë që Autoriteti, kundrejt synimit për të ndihmuar dhe mbrojtur investitorët e 

ndryshëm të kërkojë në vazhdimësi të dhëna shtesë edhe në ato raste kur informacioni 

mbi këto të dhëna nuk ndikon në vendimin e investitorëve, pra nuk është i nevojshëm 

apo i rëndësishëm për një vendim investimi.   

 

 

3.3.2 Miratimi i prospektit 

 

Pasi është përpiluar, prospekti duhet të miratohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare, i cili, verifikon nëse prospekti përmban të gjitha të dhënat e renditura në 

nenin 29 të ligjit “Për Titujt”, por nuk kontrollon nëse informacioni që jepet në 

prospekt është i plotë dhe i vërtetë, si dhe ligjshmërinë e vendimit të emetimit të 

titujve e përmbajtjen e dokumenteve të tjera bashkëlidhur.253 Ligji nuk thotë se cili 

është qëllimi i këtij miratimi. Megjithatë, mund të kuptojmë diçka nga kompetencat 

që i jepen Autoritetit për kryerjen e veprimtarive të ndryshme. Kështu, për shembull, 

autoriteti kompetent ka kufij kohorë brenda të cilëve duhet të japë miratimin ose 

refuzimin, i cili është 15 ditë nga data e regjistrimit të kërkesës dhe të 

dokumentacionit që e shoqëron. Nga leximi i këtij paragrafi bën përshtypje fakti se 

Autoriteti, si rregull, nuk kontrollon nëse dokumenti është i vërtetë dhe i plotë. Në 

fakt neni 30 sqaron se AMF ka diskrecion të gjerë për të kërkuar çdo dokument tjetër 

që konsideron të nevojshëm. Ndoshta në kontradiktë me përcaktimin e nenit 29, 

kërkimi i çdo informacioni nga ana e AMF mund të përkthehet deri në marrjen e plotë 

të informacionit dhe kontroll të ligjshmërisë së vendimeve të emetuesit të titujve.  

Atëherë, përse neni 29  përcakton vetëm një kontroll në dukje formal dhe jo material 

nga ana e AMF-së? Përgjigjen e kësaj pyetje e gjejmë tek neni 31 i ligjit “Për Titujt” i 

cili, për vërtetësinë e informacionit ngarkon me përgjegjësi shoqërinë emetuese, 

dispozitë që e trajtojmë në paragrafin në vijim.  

Sipas paragrafit IV i nenit 30, nëse emetuesi ka bashkëlidhur të gjithë 

dokumentacionin e parashikuar ligjin “Për Titujt” dhe prospekti përmban të gjitha të 

dhënat, sipas dispozitave të nenit 29 të këtij ligji, Autoriteti, me vendim, miraton 

prospektin. 

Në pjesën e dytë të paragrafit III të nenit 30, Autoriteti kërkon plotësimin e 

                                                           
253 Neni 30, paragrafi 3, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt. 
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prospektit në rastin kur në praktikën e depozituar, në bazë të ndonjë informacioni të 

bërë publik ose kur Autoriteti ka të dhëna se ekzistojnë fakte apo rrethana të 

rëndësishme, që vërtetojnë mungesën e dokumenteve, të cilat duhet të deklaroheshin 

në prospekt. Kur Autoriteti i kërkon emetuesit të plotësojë dokumentacionin, afati 

llogaritet 15 ditë pune nga data e depozitimit në Autoritet nga emetuesi të 

dokumentacionit shtesë.254  

Duke qenë se ligji kërkon që prospekti të përfshijë të gjitha informacionet e 

nevojshme, rreth emetuesit, për marrjen e vendimit të investimit nga investitori, 

Autoriteti duke bërë një zbulim të tillë duhet të ketë dalë në përfundimin se prospekti 

nuk e përmban këtë informacion. Në këto kushte, pyetja që lind lidhet me faktin se 

deri në ç’pikë duhet të kontrollojë autoriteti kompetent informacionin në draft 

prospektin që i është paraqitur. I drejtohet thjesht kontrollit të informacioneve të 

ndryshme të kërkuara nga ligji apo zbaton, në shqyrtimin e prospektit, njohjen e 

emetuesit që mund të arrihet nga burime publike si raporte të shtypit dhe dokumentet 

publike? Nëse është kështu, deri në ç’pikë duhet ti ndjekë këto burime publike? Është 

i mjaftueshëm leximi i raporteve të shtypit dhe regjistrave publikë për shkëmbimet e 

aksioneve?  

Nëse i referohemi legjislacionit tonë, kuptojmë se kemi të bëjmë me një shqyrtim 

të mirëfilltë nga ana e Autoritetit dhe jo thjesht me një ushtrim burokratik.  Autoriteti 

vepron si rojtar i tregut, duke përdorur njohuritë që mund të ketë ose mund të 

përfitojë, brenda kufijve të arsyes, rreth emetuesit. E gjitha kjo duhet të realizohet për 

të siguruar se emetuesi ose ofertuesi përmbushin detyrimet e tyre të informimit. 

Gjithashtu, këto njohuri duhet të përdoren në vlerësimin e faktit nëse prospekti i 

përmban me të vërtetë ato informacione, të cilat konsiderohen të jenë rëndësishme 

apo thelbësore për vendimin e investitorit. Kuptohet që, jo gjithmonë Autoriteti do të 

dëshirojë të luajë këtë rol pasi, kemi të bëjmë me një analizë komplekse. 

Së fundmi, duhet të kemi parasysh se Autoriteti merr vendim për miratimin apo 

refuzimin e prospektit brenda 15 ditëve pune nga data e regjistrimit të kërkesës dhe të 

dokumentacionit bashkëlidhur. Nëse kalojnë 15 ditë dhe Autoriteti nuk ka marrë 

vendim për miratimin apo refuzimin e prospektit, konsiderohet se Autoriteti e ka 

miratuar atë. Në rastin konkret heshtja nënkupton pohim. Parimi i miratimit të heshtur 

vjen nga e drejta administrative dhe është një parim i rëndësishëm që gjen zbatimin 

edhe në ligjin “Për Titujt”. Dyshimi që na lind në lidhje me këtë pjesë është se 

mungesa e përgjigjes nga ana e Autoritetit mund të vijë si pasojë e pamundësisë për të 

shqyrtuar dokumentacionin brenda afatit 15 ditor. Lind pyetja, a është ky afat i 

mjaftueshëm për të shqyrtuar prospektin apo mos duhet të jetë pak më i gjatë, ndoshta 

30 ditë për ta konsideruar si miratim nga ana e AMF? Aktualisht volumi i punës së 

AMF-së është më i vogël por ç’do të ndodhë kur të shtohet?  

 

 

3.3.3 Përgjegjësia për vërtetësinë e prospektit 

 

Duke qenë se një nga funksionet e prospektit është mbrojtja e investitorëve, është 

shumë e rëndësishme që ai të jetë i besueshëm. Që këtu lind nevoja për të identifikuar 

personat përgjegjës që, së bashku me administratorët, përgjigjen për informacionin 

dhe të dhënat që përmban prospekti. Në lidhje me këtë situatë, neni 31 i ligjit “Për 

Titujt” në paragrafin e parë përcakton se emetuesi mban përgjegjësi për vërtetësinë e 
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të dhënave që jepen në prospekt. Në pamje të parë duket sikur emetuesi është i vetmi 

përgjegjës në rast se prospekti përmban të dhëna jo të vërteta të cilat dëmtojnë 

investitorët. Por, nëse i referohemi paragrafit të dytë të këtij neni vërejmë se përveç 

emetuesit do të jetë përgjegjës edhe çdo person tjetër që nuk ka pasqyruar realitetin e 

fakteve në prospekt. Emetuesi dhe personat, që zbulohen se e kanë përdorur 

prospektin për të mbuluar apo për të shtrembëruar fakte të rëndësishme, mbajnë 

përgjegjësi të plotë për tërësinë dhe vërtetësinë e të dhënave që përmban prospekti për 

aq kohë sa ata, për shkak të pozicionit të tyre në lidhje me emetuesin, kishin dijeni 

apo duhej të kishin dijeni për informacionin e padeklaruar.255  

Nga interpretimi i ligjit kuptojmë se përgjegjësia bie mbi emetuesin, anëtarët e 

organit drejtues të emetuesit apo persona të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në nxjerrjen 

apo përgatitjen e të dhënave për prospektin. Në gjykimin tonë, personat përgjegjës për 

informacionin në prospekt duhet të jenë qartësisht të identifikueshëm.  

Megjithatë, vetëm identifikimi i personit përgjegjës nuk mjafton por, mendojmë 

që ligji duhet të parashikojë sanksione për këdo që nuk përmbush dhe nuk realizon 

detyrat e veta. Në kushtet kur emetuesi apo persona të tjerë kanë abuzuar me pozitën e 

tyre, duke i shkaktuar dëm investitorëve, ata mund të përballen me padi civile të 

ngritura nga vetë investitorët. Të gjithë jemi në dijeni të faktit që çdo gjykim e ka një 

kosto dhe mund të ndodhë që kostot e përfshira në mbrojtjen e këtyre padive mund të 

jenë të konsiderueshme dhe për pasojë të ndikojnë në burimet financiare të emetuesit.  

 

 

3.3.4 Publikimi i prospektit 

 

Publikimi i prospektit përbën një tjetër fazë të rëndësishme në lidhje me mbrojtjen 

e investitorëve. Në këtë fazë të procedurave, emetuesi ose ofertuesi do të kenë një 

prospekt që realizon informimin e kërkuar dhe është miratuar rregullisht nga 

Autoriteti. Por, është e rëndësishme të kujtojmë se nëpërmjet prospektit synohet të 

sigurohet mbrojtje për investitorin, duke u siguruar që ai të marrë një vendim 

investimi në dijeni të plotë të fakteve. Në këtë mënyrë, investitorët e mirë informuar 

do të kenë besim në tregje. Mënyra më e përshtatshme për të marrë këtë informacion 

të disponueshëm është duke publikuar prospektin.  

Kërkesat e publikimit janë të vendosura në nenin 32 të Ligjit “Për titujt”. 

Publikimi duhet të realizohet brenda 30 ditëve nga marrja në dorëzim e vendimit për 

miratimin e prospektit për emetimin dhe shitjen e titujve, përmes një oferte publike. 

Në rastin e një oferte private, emetuesi publikon prospektin, brenda afatit të 

sipërpërmendur, në formë shoqëruese të ftesës për të nënshkruar titujt, që u dërgohet 

investitorëve të mundshëm. Në rastin e një oferte private, ftesa për të nënshkruar titujt 

u drejtohet, brenda 15  ditëve, të gjithë investitorëve të mundshëm, të caktuar dhe 

emetuesi nuk është i detyruar ta publikojë prospektin. 

Edhe pse ofrohen metoda të ndryshme të publikimit, si publikimi i prospektit në 

buletinin e publikimeve zyrtare ose në dy gazeta të përditshme me tirazh më të madh, 

mendojmë se nuk janë ezauruese. Në gjykimin tonë, një mënyrë tjetër shumë efikase 

do të ishte edhe publikimi elektronik i prospektit në faqen e internetit të emetuesve 

ashtu si parashikon edhe Direktiva e Prospektit. Aktualisht,  interneti është shumë i 

përdorur dhe përbën një mjet shumë të rëndësishëm informacioni. Duke bërë 
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publikimin e prospektit në faqen e internetit të emetuesit, mendojmë se rritet 

mundësia për marrjen e informacionit nga ana e investitorëve.  

Ligji parashikon se, nëse titujt ofrohen të shiten përmes një oferte publike, 

prospekti u vihet në dispozicion investitorëve në selinë e emetuesit, si dhe në të gjitha 

vendet ku bëhet nënshkrimi i titujve të lidhur me prospektin.256 Ndërsa në rastin e një 

oferte private, ftesa për të nënshkruar titujt u drejtohet, brenda 15  ditëve, të gjithë 

investitorëve të mundshëm, të caktuar dhe emetuesi nuk është i detyruar ta publikojë 

prospektin.257 

Afati 30 ditor për publikimin e prospektit në rastin e ofertës publike është shumë i 

rëndësishëm pasi mos respektimi i këtij afati apo mos respektimi i afatit 15 ditor në 

rastin e ofertës private çojnë në shfuqizimin e vendimit të Autoritetit që ka miratuar 

prospektin.258 Në një situatë të tillë emetuesi duhet ti drejtohet Autoritetit për të marrë 

përsëri miratimin e prospektit. 

 

 

3.3.5 Ndryshimi i prospektit 

 

Duhet të kemi parasysh që, nga momenti i përpilimit deri në momentin e miratimit 

të një prospekti dhe përfundimit të periudhës së nënshkrimit të titujve mund të kalojnë 

disa ditë ose disa javë. Gjatë kësaj periudhe kohore gjendja mund të jetë konstante 

por, mund të ndodhë që të ndryshojnë rrethanat. Për më tepër, pavarësisht përpjekjeve 

maksimale të emetuesve të zellshëm dhe këshilltarëve të tyre, mund të ndodhë që 

njerëzit të bëjnë gabime. Ligji ynë i njeh këto dobësi njerëzore dhe të mjedisit në të 

cilin jetojmë duke parashikuar se emetuesi, deri në fund të periudhës së nënshkrimit të 

titujve, nëpërmjet dokumentit të ndryshimit të prospektit, korrigjon ose deklaron çdo 

fakt të ri, që lind ose për të cilin vihet në dijeni, pasi Autoriteti ka vendosur miratimin 

e prospektit.259   

Nëse i referohemi Direktivës të Prospektit vërejmë një rregullim të ngjashëm dhe, 

konkretisht, direktiva përcakton se çdo faktor i ri i rëndësishëm, gabim material ose 

pasaktësi në lidhje me informacionin e përfshirë në prospekt, që mund të prekë 

vlerësimin e titujve dhe që lind ose vënë re ndërmjet momentit kur prospekti është 

miratuar dhe mbylljes përfundimtare të ofertës për publikun, ose sipas rastit, të 

momentit kur fillon tregtimi në tregun e rregulluar, do të përmendet në një shtojcë të 

prospektit.260  

Gjykojmë se ky rregullim në lidhje me mundësinë për të ndryshuar prospektin 

është i drejtë dhe në dobi të investitorëve të cilët kanë të drejtën të njihen me çdo fakt 

të ri që lind pas hartimit të prospektit. Në anën tjetër, emetuesi nuk ka pse mban 

përgjegjësi për gabime të cilat mund të korrigjohen në kohë pa i shkaktuar dëm as 

investitorëve dhe as vetë emetuesit.  

Ndryshimi i prospektit kërkon miratimin nga ana e Autoritetit. Publikimi 

realizohet në të njëjtën mënyrë si publikimi i prospektit të parë.261 

Problemi që mund të lindë në një rast të tillë lidhet me investitorin apo investitorët 

që kanë vendosur të investojnë duke u bazuar në prospektin e parë, të pandryshuar. 

                                                           
256 Neni 32, paragrafi IV, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
257 Neni 32, paragrafi III, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
258 Neni 32, paragrafi VI, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
259 Neni 33, Paragrafi I, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
260 Direktiva e Prospektit, neni 16 (1). 
261 Neni 33, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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Çdo të ndodhë me investitorin, i cili, ka marrë një vendim investimi mbi një ofertë të 

caktuar dhe, pasi ajo ofertë është bërë dhe është pranuar, informacioni ndryshon në 

mënyrë të tillë që ta bëjë investitorin të pendohet për vendimin e tij? Nuk do ta 

konsideronim problem në rast se investitorit i jepet mundësia të rikonsiderojë 

vendimin e tij dhe, nëse nuk i pëlqejnë rrethanat e ndryshuara, të heqë dorë nga ajo 

kontratë.  

Nëse Direktiva e Prospektit e parashikon këtë të drejtë, në nenin 16 (2), i cili thotë 

se investitorët që kanë rëndë dakord të blejnë ose të nënshkruajnë tituj para publikimit 

të shtojcës do të kenë të drejtën, e cila mund të ushtrohet jo më tej se dy ditë pune pas 

publikimit të shtojcës, të heqin dorë nga sa kanë pranuar, ligji ynë nuk e parashikon 

një mundësi të tillë.  Kemi të bëjmë me një mangësi jo pak të rëndësishme sidomos 

kur bëhet fjalë për mbrojtjen e investitorëve. 

Ndryshimet e prospektit mund të pasqyrohen, si për arsye thelbësore dhe për arsye 

teknike. Kështu për shembull, një ndryshim i prospektit mund të jetë pasojë e 

situatave të ndryshme si për shembull për të ndryshuar kushtet e titujve. Kjo mund të 

sjellë ose jo përfitime për investitorin si për shembull përfshirja e një opsioni të 

thjeshtë ose mund të mos prekë në asnjë mënyrë bazën e kontratës të lidhur me 

investitorin si rasti kur shtojca thjesht regjistron publikimin e rezultateve të 

brendshme, që janë tërësisht në linjë me pritshmëritë e tregut dhe, për këtë arsye, 

është marrë në konsideratë nga ata që kanë pranuar ofertën për blerjen e titujve. 

Mendojmë se, nëse publikimi i ndryshimeve nuk prek, ose nuk duhet të prekë, 

vendimin e investitorit për të blerë nuk ka pse të  parashikohet e drejta për të hequr 

dorë. Në rast se do të lejohej, kjo mund të dekurajonte emetuesit dhe ti çonte ata drejt 

evitimit të publikimit të ndryshimeve teknike nga frika se mos investitorët tërhiqen. 

Askush nuk do të dëshironte që një regjim që është projektuar për të promovuar 

një mënyrë informimi sa më të dobishme në treg të përmbajë një dispozitë që mund të 

veprojë për të ndryshuar mendim mbi publikimin e materialit që është i dobishëm, 

edhe pse ky material mund të mos ketë shumë rëndësi. Nëse bëjmë një paralelizëm 

me kontratat në përgjithësi, shumica e sistemeve i japin palëve kontraktore të drejtën 

për të hequr dorë nëse ndryshojnë rrethanat. Kuptohet që, e drejta për të hequr dorë 

nga kontrata kufizohet në rastet kur ndryshimi i rrethanave është i tillë që prek 

marrëdhënien ndërmjet palëve në mënyrë thelbësore.  

Mendojmë se, ligji duhet të rregullojë një situatë të tillë duke përcaktuar rastet se 

kur investitorit i lind e drejta për tu tërhequr në eventualitetin e publikimit të ndonjë 

ndryshimi të prospektit. Kuptohet që ky ndryshim duhet të lidhet me informacione me 

efekte të rëndësishme mbi titujt me të cilat lidhet prospekti si për shembull çmimi i 

tyre. Çmimi duhet jetë i bazuar, në pjesën më të madhe, mbi informacionin në 

prospekt dhe pasqyron këndvështrimin e tregut për paketën e informacionit, të 

shprehur në terma monetare. Çmimi përbën element thelbësor dhe konsiderojmë se 

nëse informacioni shtesë lidhet me  ndryshimin e çmimit, atëherë investitorit duhet ti 

lindë e drejta për të hequr dorë nga kontrata.  

Në gjykimin tonë kjo çështje mbetet disi subjektive, pasi subjektiviteti është i 

lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me të drejtën e heqjes dorë. Kjo lidhet edhe me 

emetuesin ose ofertuesin të cilët mund të publikojnë një shtojcë nëse, “sipas tyre”, një 

faktor i ri është i rëndësishëm ose gabimi apo pasaktësia është materiale. Këto 

elemente janë gjykime, të ushtruara nga personi që duhet të vendosë nëse do të 

publikojë ose jo ndryshimin e prospektit. Nëse emetuesi vendos të mos i publikojë, 

atëherë nuk do të lindë e drejta për të hequr dorë nga kontrata. 
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3.4 Informimi një proces i vazhdueshëm 
 

Në kontekstin e tregjeve të rregulluara informimi është një proces i vazhdueshëm. 

Ashtu si e sqaruam edhe më sipër, ai fillon me informimin fillestar, i cili realizohet 

nëpërmjet prospektit të përgatitur për ofertën fillestare ose pranimin në treg. Ky është 

një informim i gjerë, sepse krijohen të ardhura të reja dhe, në disa raste, kemi të bëjmë 

me emetues të rinj për tregun. Kjo fazë lidhet me informimin më të gjerë të 

mundshëm i cili përfshin informacionin kryesor, që lidhet me çmimin, ose 

informacionin që lidhet me emetuesin. Gjithashtu, përfshin edhe shumë elemente që, 

në vetvete janë me shumë më pak interes por, të kombinuara me elemente të tjera të 

cilat gjithashtu mund të jenë të parëndësishme krijojnë një miks informacioni që është 

i rëndësishëm për vendimin e investimit të atyre që japin fonde të reja për emetuesin.  

Për shkak të nevojës për të përfshirë informacione të shumta në prospekt, 

përpilimi dhe përditësimi i këtyre dokumenteve do të kushtonte shumë shtrenjtë. 

Mund të ndodhë që, pikërisht, këto kosto të ndalojnë përpilimin e dokumenteve, me 

përjashtim të rastit kur krijohen kapitale të reja ose financime të reja ose kur merret 

një renditje e re.  

Është e rëndësishme të bëjmë dallimin midis kapitalit të regjistruar ose financimit 

të ri nga emetuesi i titujve dhe veprimtarisë së tregut sekondar që është tregtia 

normale midis shitësve dhe blerësve sipas vullnetit të tyre nëpërmjet tregut të 

rregulluar ose nëpërmjet qendrave multilaterale të tregtisë262 ose jashtë tregut.  

Kuptohet që, synimi i një emetuesi është që çmimi i aksioneve të tij të mbetet në 

një nivel të përshtatshëm, në mënyrë që të tërheqë investitorët kur sjell emetime të 

reja në treg. Edhe komisionerët e emetuesit kanë interes në performancën e çmimit të 

aksionit të emetuesit nëse, siç ndodh shpesh, shpërblimi i tyre përfshin opsione të 

aksioneve.  

Në një treg sekondar, ashtu si e kemi përmendur edhe në kapitullin e parë, 

transaksioni i parave kalon sigurisht nga një dorë në një tjetër, por jo tek emetuesi. 

Emetuesi nuk ka përfitim të drejtpërdrejtë monetar nga transaksionet. Për rrjedhojë, 

nuk është e arsyeshme të pritet që emetuesi të mbajë të njëjtin nivel të informimit për 

mbështetjen e transaksioneve të tregut sekondar. Për më tepër, ndoshta, është e 

panevojshme që kjo të realizohet. Prospekti i tij fillestar ka ndihmuar në formimin e 

çmimit fillestar të tregut për titujt dhe gjithçka që tregu do të kërkojë më vonë, me 

përjashtim të raporteve financiare të rregullta vjetore dhe të tjera si këto. Mendojmë se 

informacioni mbi ndryshimet do të ketë një efekt të rëndësishëm mbi çmimin.  

Pasi janë emetuar titujt në tregun e rregulluar dhe është përcaktuar çmimi i tyre 

fillestar, investitorët kanë nevojë të mbahen të informuar nga emetuesi për ndryshimet 

e rrethanave pasi informacioni në momentin e ofertës fillestare është i pamjaftueshëm. 

Është e nevojshme të ketë një fluks të vazhdueshëm të informacionit për ti mundësuar 

investitorit të vazhdojë të marrë vendime të investimit pas emetimit të titujve. Në 

gjykimin tonë, ndryshimet më të rëndësishme janë ato që kanë efekt të madh mbi 

çmimin e tregut të titujve. Kjo del në pah edhe nëse i referohemi ligjit “Për Titujt” 

neni 95 i të cilit përcakton se emetuesi duhet të informojë menjëherë dhe pa vonesë 

publikun  me anë të publikimit të informacionit në faqen e internetit të emetuesit dhe 

të Bursës si dhe në 2 (dy) gazeta me qarkullim kombëtar për të gjitha informacionet 

                                                           
262 Një qendër multilaterale e tregtimit është një qendër e kompjuterizuar që mbledh së bashku shumë 

interesa në instrumente financiare, në blerje dhe në shitje të palëve të treta. Ato zakonisht vihen në 

punë nga ndërmjetësit financiarë.  
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që lidhen me rrethana apo ngjarje të cilat përbëjnë fakte me rëndësi materiale263, fakte 

të cilat ndikojnë në çmimin e titujve në treg.   

Neni 10, i Rregullores së AMF-së “Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e 

publikut mbi faktet me rëndësi materiale”, miratuar me vendimin e Bordit nr. 42, datë 

28.05.2009 përcakton se interesat e ligjshme lidhen me rrethanat e mëposhtme:  

1. negociata në vazhdim, ose veprimtari që lidhen me to, rezultati ose ecuria 

normale e të cilave ka mundësi të ndikohet nga publikimi i informacionit. Në 

veçanti, kur  gjendja financiare e emetuesit është në rrezik të madh dhe të 

afërt, por jo deri në vënien në likuidimin e shoqërisë, publikimi i informacionit 

mund të vonohet për një periudhë të kufizuar gjatë së cilës një zbulim i tillë 

publik do të rrezikonte seriozisht interesat e aksionarëve ekzistues ose 

potencial duke dëmtuar mbylljen e negociatave për të siguruar kalimin e 

situatës financiare të emetuesit; 

2. vendime të marra ose kontrata të bëra nga një strukturë e caktuar e emetuesit, 

të cilat kanë nevojë të miratohen nga një strukturë tjetër e emetuesit, me qëllim 

që të bëhen efektive kur emetuesi është i organizuar në mënyrë të tillë që 

kërkon ndarjen ndërmjet këtyre strukturave, me kusht që një zbulim publik i 

informacionit përpara një miratimi të tillë bashkë me njoftimin e njëkohshëm 

se ky aprovim është akoma pezull, do të rrezikojë vlerësimin korrekt të 

informacionit nga publiku; 

3. çdo rrethanë tjetër që konsiderohet e lidhur me interesa të ligjshme.  

Gjithashtu, investitorët kanë nevojë për përditësime të rregullta nga emetuesi i 

titujve, me anë të dhënies së analizave, në formën e pasqyrave financiare, të pozicionit 

financiar dhe performancës dhe një analizë të menaxhimit nga emetuesi të 

veprimtarive të fundit të tij si edhe prospektet e menjëhershme dhe planet për të 

ardhmen. Pasqyrat financiare kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Ato japin 

këndvështrimin real të çështjeve që janë kritike për investitorët dhe për vendosjen e 

çmimit të titujve në tregje. Prandaj, është e rëndësishme që ato të jenë sa më të 

besueshme që të jetë e mundur. Nëse i referohemi legjislacionit europian vërejmë se 

ai disiplinon si regjimin e kontabilizimit ashtu dhe atë të auditit me anë të TOD (e cila 

i referohet Rregullores së Kontabilitetit264 dhe Direktivës së Auditit ligjor265). 

Në qoftë se emetuesi nuk publikon menjëherë informacionin e detyrueshëm 

për publikim, sipas parashikimeve të ligjit “Për Titujt”, në rastin kur një palë e tretë ka 

blerë instrumente financiare, ai detyrohet t’i kompensojë palës dëmin e shkaktuar 

nëse:266 

- I ka blerë ato pasi i është mohuar e drejta për informim dhe i ka ende në 

zotërim deri në çastin që informacioni bëhet publik  me përjashtim të rastit kur 

pala e tretë në çastin e blerjes, ka pasur dijeni për mospublikimin e 

                                                           
263 Faktet me rëndësi materiale përcaktohen në nenin 5 të Rregullores së AMF “Mbi detyrimin e 

emetuesit për informimin e publikut mbi faktet me rëndësi materiale”, miratuar me vendimin e Bordit 

nr. 42, datë 28.05.2009. 
264 Rregullorja (EC) nr. 1606/2002 e Parlamentit dhe e Këshillit e 19 Korrikut 2002 mbi zbatimin e 

standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit. 
265 Direktiva 2006/43/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 17 Majit 2006 mbi auditimin sipas 

statutit të llogarive vjetore, e cila amendon Direktivat e Këshillit 78/660/EEC dhe 83/349/EEC dhe 

shfuqizon Direktivën e Këshillit 84/253/EEC. 
266 Neni 97, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
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informacionit 

- I ka blerë ato para lindjes së informacionit, që duhej të bëhej publik dhe i shet 

ato pasi i është mohuar e drejta për informim me përjashtim të rastit kur pala e 

tretë në çastin e shitjes, ka pasur dijeni për mungesën e njoftimit të 

informacionit. 

 

Ligji përjashton nga përgjegjësia emetuesin në rast se ai provon se mungesa e 

publikimit nuk është bërë me dashje apo në kushtet e neglizhencës.267 Pra, emetuesi 

mban përgjegjësi në ato raste kur mos publikimi i prospektit vjen si pasojë e 

neglizhencës së tij ose kur ai qëllimisht nuk ka proceduar me publikimin. Nëse i 

referohemi ligjit “Për Titujt”, vërejmë se, ai nuk specifikohen se cilat raste 

konsiderohen “me dashje” dhe cilat sjellje të emetuesit konsiderohen si 

“neglizhencë”. Kjo, nga njëra anë, mund të konsiderohet një neglizhencë ose harresë 

nga hartuesit e ligjit, në anën tjetër ligjvënësi mund të mos i ketë përcaktuar qëllimisht 

rastet e neglizhencës dhe ato të mos publikimit me dashje. Nuk mund ta mohojmë 

faktin se, qëllimi i ligjit është të rregullojë situata të përgjithshme, duke i lënë akteve 

nënligjore plotësimin e situatave më specifike, në rastin konkret Autoritetit të 

Mbikëqyrjes Financiare. Në gjykimin tonë, i mbetet AMF-së që nëpërmjet akteve 

nënligjore të plotësojë dhe të rregullojë përcaktimet e përgjithshme të kësaj dispozite 

duke pasur parasysh edhe rastet e ardhura nga praktika.  

Shoqëritë komisionere dhe bankat, që veprojnë si shoqëri komisionere, mund të 

publikojnë njoftime apo të bëjnë publicitet, kur ofrojnë transaksione me titujt.268 

Përmbajtja e njoftimeve apo e publicitetit nuk duhet të jetë e tillë që t’i çojë 

investuesit në konkluzione të gabuara për të drejtat dhe detyrimet e lidhura me titujt 

apo transaksionet e titujve.269 Publikimi i tyre mund të realizohet vetëm mbasi 

shoqëritë komisionere dhe bankat, që veprojnë si shoqëri komisionere, depozitojnë në 

Autoritet tekstin e njoftimeve apo të reklamave dhe Autoriteti nuk e ka ndaluar atë.270 

Kuptohet që, qëllimi i kontrollit të ushtruar nga Autoriteti është mbrojtja e interesave 

të investitorëve. 

Ligji ynë përcakton se shoqëritë publike, brenda 20 ditëve nga dita e fundit e çdo 

tre-mujori i paraqesin Autoritetit raporte tremujore financiare dhe brenda 30 ditëve 

nga data e fundit të çdo tre-mujori i paraqesin atij raportet e konsoliduara, forma dhe 

përmbajtja e të cilave përcaktohet nga rregullore të miratuara nga Autoriteti.271 Këto 

raporte, të cilat kërkohen edhe sipas Direktivës së Transparencës272 (TOD) çdo 6 

muaj, janë të aksesueshme nga publiku.  

Gjithashtu, ligji përcakton  se kur një person merr ose jep në pronësi aksione të një 

shoqërie publike dhe për pasojë, përqindja e votave të asamblesë, që ka ky person, 

kalon ose bie poshtë kufijve 5 për qind, 10 për qind, 25 për qind, 30 për qind, 50 për 

qind dhe 75 për qind të numrit të përgjithshëm të aksioneve, personi, brenda 15 ditëve 

nga çasti i mbylljes së transaksionit në fjalë ose nga çasti i lindjes së faktit në të cilin 

mbështetet kalimi i të drejtave, njofton me shkrim Autoritetin dhe emetuesin për 

                                                           
267 Neni 97, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
268 Neni 65, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
269 Neni 65, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
270 Neni 65, Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008, “Për Titujt”. 
271 Neni 105, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
272 Direktiva 2004/109/EC e Parlamentit dhe e Këshillit e 15 Dhjetorit 2004 mbi harmonizimin e 

kërkesave të transparencës në lidhje me informacionin lidhur me emetuesit titujt e të cilëve pranohen 

për t’u tregtuar në një treg të rregulluar, e cila ka amenduar Direktivën 2001/34/EC. 
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transferimin e bërë.273 Në një situatë të tillë, shoqëria publike emetuese njofton 

zyrtarisht bursën, ku është kuotuar dhe brenda shtatë ditëve e publikon njoftimin në 

buletinin e njoftimeve publike.274 Vërejmë se dispozita përcakton me saktësi 

momentin nga ku fillon të rrjedhë afati për transferimin e realizuar, duke mos lënë 

vend për interpretime. 

 

Njoftimi i përmendur më sipër në lidhje me transferimin e aksioneve përmban:275 

1 Emrin, mbiemrin, numrin e regjistrimit në regjistrin e gjendjes civile, si dhe 

vendin e banimit të personit, që ka marrë ose ka dhënë në pronësi aksionet, emrin, 

selinë dhe numrin e regjistrimit të personit juridik, emrin, mbiemrin, numrin 

personal të regjistrimit në zyrën e gjendjes civile dhe vendin e banimit të 

përfaqësuesit ligjor të personit juridik, që ka marrë ose ka dhënë në pronësi 

aksionet. 

2 Marrëveshjen për transferimin e të drejtave mbi aksionet. 

3 Numrin e aksioneve, të marra ose të dhëna në pronësi, përqindjen në kapitalin 

themeltar të emetuesit, në bazë të aksioneve të marra ose të dhëna në pronësi, 

numrin e të drejtave të votimit gjithsej në asamblenë e përgjithshme, të aksioneve 

të marra ose të dhëna në pronësi. 

4 Numrin gjithsej të aksioneve, që nënkupton përqindjen e kapitalit themeltar të 

emetuesit, pas marrjes ose dhënies në pronësi të aksioneve. 

Emetuesi përjashtohet nga ky detyrim vetëm nëse mendon se publikimi i këtij 

informacioni do t’i shkaktojë dëme të rënda dhe nëse publiku, edhe pa publikimin e 

njoftimit, do të jetë në gjendje të vlerësojë aksionet, për të cilat bën fjalë njoftimi. Në 

mënyrë që emetuesi të mund të përjashtohet, duhet brenda tri ditëve nga marrja e 

njoftimit t’i kërkojë me shkrim Autoritetit përjashtimin, përkohësisht, nga ky detyrim, 

për një periudhë kohe, e cila vendoset nga Autoriteti dhe, në çdo rast, nuk mund të 

jetë më e gjatë se tre muaj.276 

Pra, informimi si në momentin e pranimit fillestar në treg dhe në vijim, është 

thelbësor për një treg të shëndetshëm.277 Mendojmë se nuk mund të kundërshtohet 

fakti që informimi i mirë dhe i saktë i tregut me çmime të përcaktuara me kujdes 

tërheq investitorë të shumtë, të cilët nëpërmjet investimit, krijojnë pasuri për 

aksionarët dhe vende pune për të gjithë.   

Megjithatë, duhet të kemi parasysh edhe disa aspekte në lidhje me kostot dhe 

barrën që i ngarkohet subjekteve që kanë detyrimin të japin këtë informacion. Mund 

të arrijmë në  pikën ku informacioni nuk është më i dobishëm dhe bëhet një barrë e 

panevojshme, duke qenë se  bizneseve ju kërkohet të harxhojnë shumë kohë duke u 

marrë me raportimin në lidhje me atë çka ka ndodhur. Për pasojë, duke “harxhuar” 

kohën me raportimin e informacionit të panevojshëm, mund të ndodhë që këtyre 

subjekteve të mos ju mbetet më kohë për të identifikuar mundësitë e zhvillimit të 

biznesit. Një bilanc i ngjashëm duhet të bëhet edhe në lidhje me përgjegjësinë në rast 

gabimi ose mangësie. Sa më strikt të jetë kjo, aq më konservative dhe më e gjatë ka 

gjasa të jetë shpërndarja, duke qenë se këto përgjegjësi mundohen të evitojnë paditë 

                                                           
273 Neni 106, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
274 Neni 107, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
275 Neni 106, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
276 Neni 107, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
277 Siebel U., Prinz zu Loewenstein M., Finney R., German Capital Market Law, C. H. Beck’sche & 

Oceana Publications Inc, 2005, fq. 108.  
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duke përfshirë gjithçka, pavarësisht materialit për vendimet e investimit dhe marrja e 

masave të tepruara parandaluese. 

Nëse i referohemi legjislacionit europian, informacioni jepet në regjimin ad hoc të 

informimit të vendosur në Direktivën e Abuzimit të Tregut.278 Hyrja 12 e Direktivës e 

bën të qartë se qëllimi i direktivës është “të sigurojë integritetin e tregjeve financiare 

të Komunitetit dhe të përmirësojë besimin e investitorëve në këto tregje”. Është e 

qartë se vendosja e çmimeve të drejta të titujve është një element i nevojshëm për këtë 

besim, duke qenë se Direktiva e Abuzimit të tregut dënon veprimet që krijojnë 

përshtypje të gabuara për çmimin. Pra, neni 6 i Direktivës së Abuzimit të Tregut, 

mund të interpretohet me një qëllim të dytë, përkatësisht dhënien e informacionit për 

tregun, për të mundësuar krijimin e çmimit të saktë në treg.  

Neni 6 i Direktivës së Abuzimit të tregut parashikon se:  

Shtetet anëtare do të sigurojnë që emetuesit e instrumenteve financiare të 

informojnë publikun, sa më shpejt të jetë e mundur, për informacione të brendshme që 

kanë të bëjnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me këta emetues.279  

“Informacion i brendshëm” është informacioni i një lloji të saktë që nuk është bërë 

publik, i lidhur, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, me një ose më shumë emetues të 

instrumenteve financiare ose me një ose më shumë instrumente financiare dhe i cili, 

nëse do të ishte bërë publik do të kishte një efekt të madh mbi çmimin e instrumentit 

financiar derivativ përkatës.280 

Hyrja 18 e Direktivës së Abuzimit të Tregut bën të qartë se fakti i thjeshtë se 

krijuesit ose organet e tregut të autorizuara të veprojnë si kundërpalë ndjekin punën e 

tyre të ligjshme të blerjes ose të shitjes së instrumenteve financiare nuk gjykohet, në 

vetvete, se përbën përdorim të informacionit të brendshëm. Nuk është e tillë as 

përmbushja duke kryer porosinë nga personat e autorizuar për të ekzekutuar porosi në 

emër të palëve të treta që mund të jenë të brendshëm).  

Përkufizimi në Direktivën e Abuzimit të Tregut zgjerohet nga një Direktivë281 

tjetër (sipas Hyrjes 4 të kësaj Direktive) me anë të krijimit të një sigurie ligjore. 

Informacioni do të gjykohet se është i vlefshëm, nëse ai tregon një sërë rrethanash që 

ekzistojnë, ose mund të jenë të pritshme për të ndodhur, ose një ngjarje që ka 

ndodhur, ose mund të pritet që të ndodhë dhe nëse ai është aq specifik sa mjafton për 

të mundësuar nxjerrjen e një konkluzioni me një efekt të mundshëm të atyre 

rrethanave ose një ngjarje mbi çmimet e instrumenteve financiare ose instrumentet 

financiare derivative.282 

Kjo fjali disi e komplikuar, në gjykimin tonë, përfshin disa nocione shumë të 

dobishme. I pari gjendet në konceptin e pritshmërisë në lidhje me ngjarjet që nuk kanë 

ndodhur ende por që mund të ndodhin në të ardhmen. Neni 6 i Direktivës së Abuzimit 

të Tregut i referohet thjesht informacionit i cili, për të pamaturit, mund të duket se 

nënkupton një set ekzistues faktesh, jo një ngjarje të mundshme të ardhshme. 

                                                           
278 Abuzimi me tregun, Direktiva 2003/6/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 28 Janarit 2003 

mbi Tregtimin e Brendshëm (insider dealing) dhe Manipulimin e Tregut implementuar nga Direktiva 

2003/124/EC.  
279 Në ligjin tonë neni 95, që trajtuam në paragrafin më lart, flet për fakte me rëndësi materiale. Në të 

dyja rastet bëhet fjalë për informacion që ndikon në çmimin e titujve në treg. 
280 Direktiva e Abuzimit të Tregut, neni 1 (1). 
281 Direktiva e Komisionit 2003/124/EC, një masë zbatimi e nivelit 2. 
282 Idem, neni 1 (1). 
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Elementi i dytë i dobishëm është sqarimi se informacioni është vetëm informacion 

i brendshëm, nëse ai është aq specifik sa të mundësojë nxjerrjen e një konkluzioni me 

një efekt të mundshëm mbi çmimin e instrumenteve financiare.  

CESR283 (Komiteti Europian për Rregullatorët e Titujve Financiarë) ka dhënë 

udhëzime shtesë mbi kuptimin e informacionit të brendshëm284, duke përfshirë këtu 

edhe përcaktimin nëse një ngjarje ka ndodhur ose ekzistojnë rrethanat që të ndodhë. 

Gjithashtu, kur konsiderojmë se çfarë mund të pritet se mund të lindë, çështja kyç, 

sipas CESR, është nëse është e arsyeshme të nxirret ky konkluzion në bazë të 

informacionit të disponueshëm ex ante. Së fundi, CESR bën të qartë se, me përjashtim 

të rasteve të rrethanave të jashtëzakonshme, emetuesit nuk kanë detyrimin për t’iu 

përgjigjur spekulimeve ose thashethemeve të tregut.  

Direktiva zbatuese sqaron gjithashtu kuptimin e informacionit i cili, nëse do të 

ishte bërë publik, do të kishte gjasa të kishte një efekt të madh mbi çmimet e 

instrumenteve financiare” në nenin 6 të Direktivës së Abuzimit të Tregut. Ajo thotë se 

informacioni do të ketë këtë efekt vetëm nëse një investitor i arsyeshëm do të mund ta 

përdorte si pjesë e bazës për vendimet e tij të investimit.285 Për rrjedhojë, dështimi në 

informim mund të mos sjellë shkelje të Direktivës së Abuzimit të Tregut, edhe kur 

çmimi i tregut lëviz ndjeshëm, pasi ky informacion është bërë publik, nëse vendimin e 

tyre të investimit mbi informacionin do ta bazonin vetëm investitorët irracionalë.  

Neni 6 (2) i Direktivës së Abuzimit të Tregut i jep emetuesve një kompetencë të 

kufizuar për të vonuar shpërndarjen e informacionit të brendshëm kur kjo vonesë 

është e nevojshme në mënyrë që të mos cenohen interesat e tij të ligjshme. Por ka 

kufizime të rëndësishme të kësaj kompetence, në faktin se dështimi i informimit nuk 

duhet të çojë në drejtim të gabuar publikun. Për më tepër, emetuesi duhet të jetë në 

gjendje të sigurojë se informacioni do të mbetet konfidencial dhe duhet të informojë 

autoritetin kompetent në lidhje me vendimin për të vonuar informimin.  

Direktiva zbatuese vendos disa instanca jo ezauruese se kur vonesa në informim 

mund të jetë brenda interesit legjitim të emetuesit, duke përfshirë rastin kur janë në 

vijim negociatat, për shembull, në lidhje me një blerje të madhe, dhe rezultati mund të 

cenohet nga informimi publik. Në të njëjtën mënyrë, informimi mund të vonohet kur 

zbatueshmëria e emetuesit është në rrezik të madh dhe të menjëhershëm, edhe pse jo 

brenda qëllimit të ligjit të zbatueshëm të paaftësisë paguese, nëse informimi do të 

rrezikonte seriozisht interesin e aksionarëve ekzistues dhe të mundshëm duke prishur 

konkluzionin e negociatave specifike të projektuara për të siguruar rikuperimin 

afatgjatë financiar të emetuesit.286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 The Committie of European Securities Regulators. 
284 CESR/06-562b, https://www.esma.europa.eu/system/files/06_562b.pdf  
285 Direktiva e Komisionit 2003/124/EC, neni 1 (2). 
286 Direktiva e Komisionit 2003/124/EC, neni 3 (1).  

https://www.esma.europa.eu/system/files/06_562b.pdf
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Kapitulli IV 

Bursa 

 

 

4.1 Ç’është bursa? 

 

Bursa është një treg i rregulluar i titujve, ku lidhen kontratat për shitjen dhe 

blerjen e instrumenteve financiare. Në Bursë tregtohen dhe shkëmbehen instrumente 

financiarë si aksione, obligacione, derivativë me një çmim të caktuar, i cili 

përcaktohet nga takimi i kërkesës dhe ofertës.  

Nëse do të donim të përshkruanim me një imazh bursën, do të mund të mendonim 

një shesh në të cilin janë të pranishme disa shoqëri private ose me pjesëmarrje 

publike, mund të gjenden: shoqëri industriale, shoqëri financiare, banka, shoqëri 

shërbimesh, etj. 

Ndër sektorët kryesorë mund të përmendim sektorin e gazit, sektorin e energjisë, 

shoqëritë e modës, shoqëritë që merren me menaxhimin e markave tregtare, 

transportin detar, shoqëritë e shpërndarjes me shumicë, zinxhirët e supermarketeve, 

deri në kompanitë që ofrojnë shërbimet e tyre në internet. 

 

 

4.1.1 Origjina e Bursave të letrave me vlerë 

 

Historia tregon se tregtimi i parë dhe i vërtetë i titujve u zhvillua rreth vitit 1500 

në Bruges287. Tregtarët linin takim nëpërmjet kanaleve, për të shitur ose për të blerë 

tituj përfaqësues të një kredie ose malli në udhëtim nga shtete të largëta dhe që nuk 

mund të ishte materialisht objekt i shkëmbimit ose i blerjes. Ky lloj tregu i organizuar, 

kryesisht, zhvillohej në një shesh, ku bashkoheshin tregtarët për të blerë, për të shitur 

ose për të shkëmbyer. Nga ajo kohë u quajt “Bursë” vendi ku zhvillohet biznesi. Më 

saktësisht, tregtimi kryhej në një ndërtesë në fasadën e të cilës ishin skalitur tre çanta, 

simboli i familjes Van De Bourse, nga ku rrjedh emri aktual “Bursë”.  

Ata që blinin ofronin “para”, ndërsa ata që shisnin ofronin “letër”, domethënë 

dokumentin. Nga ky moment ndodh përhapja e këtyre dy termave “para” dhe “letër”, 

terma që vazhdojnë të jenë të përhapur edhe në ditët e sotme. Paraja përfaqëson atë që 

blerësi është i gatshëm të paguajë për të blerë tituj, ndërsa, letra përfaqëson kërkesën 

për parà nga ana e shitësit.  

Pavarësisht nga sa thamë më sipër, ajo e Bruges nuk  mund të përkufizohej si një 

Bursë e vërtetë. Bursa e parë në histori është konsideruar, unanimisht, Bursa e 

Anversës. Ajo është themeluar në 1531 në qytetin gjerman të Anversës, i cili mori 

vendin e Bruges si vendi i takimit të tregtarëve dhe bankierëve për të tregtuar mes 

tyre. Çmimet e mallrave kontraktoheshin nga këta operatorë në një ndërtesë të 

caktuar, pikërisht Bursa, emri i të cilës merrte origjinën nga pallati i Bruges.288 

Mbas shumë përpjekjesh, krijimi i një tregu të organizuar të mirëfilltë u arrit, në 

vitin 1611, në qytetin holandez të Amsterdamit.289 Krijimi i tregut u realizua pak vjet 

nga një ngjarje, e cila kishte dhënë shtysën vendimtare në zhvillimin e një tregu 

financiar në kuptimin modern, lindjen në 1602 të East India Company (EIC).  East 

                                                           
287 Qyteti belg i Bruges konsiderohej Venecia e veriut në atë kohë.  
288 http://www.saperinvestire.it/index.php?option=com_content&task=view&id=604 
289 Atack J., Neal L., The Origine and Development of Financial Markets, Cambridge University, 2009, 

fq. 147.  

http://www.saperinvestire.it/index.php?option=com_content&task=view&id=604
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India Company (EIC) ishte e para në botë që financoi operacionet e saj me anë të 

shitjes së aksioneve për publikun. 

Amsterdami, ishte një tjetër qytet me traditë tregtare dhe detare, i pasur 

ekonomikisht, i pajisur me një monedhë të njohur kudo– il fiorino d’oro – dhe me një 

organizim të fortë bankar. Ky qytet i dha jetë një burse që errësoi, për nga rëndësia, 

sheshin e Parisit (1563) dhe të Londrës (1571). Bursa e Amsterdamit u afirmua si 

qendra më e madhe e biznesit dhe Bursa e parë moderne e Evropës.290 Bursa e 

Amsterdamit kishte vendosur rregulla strikte. Transaksionet zhvilloheshin çdo ditë në 

orare të paracaktuara dhe vetëm agjentët, komisionerët e bursës, mund të merrnin 

pjesë në kuotime. Kjo Bursë arriti një sukses të tillë sa, mendohet se, çdo ditë  

drejtoheshin rreth 5000 persona.  

Nga ai moment u shumëfishuan Bursat në botë. Në shekullin XVIII Londra dhe 

Parisi fituan një peshë të konsiderueshme ekonomike dhe tregtare, dhe shumë shpejt 

tërhoqën një pjesë të madhe të transaksioneve financiare në dëm të Amsterdamit.  

Përgjatë atyre viteve alternohen faza të ngritjes me spekulime të fuqishme, që 

shtynë autoritetet e epokës të ndërhynin. Në Francë u ndaluan veprimet me afat291 dhe 

për herë të parë u tentua që negocimet të përqendroheshin në një vend të vetëm, 

pallati i Nevers292.  Fillimisht në Bursë tregtoheshin si mallra ashtu edhe valuta e tituj, 

ndarja ndodhi në fillim të shekullit të XX-të.  

 

 

4.1.2 Bursa të rëndësishme në botë 

 

New York: Është tregu financiar më i madh në botë. Data 17 maj 1792 shënon 

lindjen e tregut më të rëndësishëm të aksioneve në botë, NYSE (New York Stock 

Exchange). Ky treg lindi falë një kredie, prej tetë milion dollarësh, të kontraktuar për 

të financuar luftën e pavarësisë kundër Britanisë së Madhe. Dy Bursat më të mëdha, 

NYSE293 dhe Nasdaq294, prej vitesh ndajnë supremacinë. Nasdaq, (National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations) tregu i të ashtuquajturve 

tituj të teknologjisë, ka debutuar në vitin 1971 dhe është, që nga lindja, një treg 

telematik. Karakteristikë kryesore e tregut amerikan është ndërkombëtarizimi. Në 

listën e Bursës së New York-ut janë të listuara edhe shumë shoqëri të huaja. Po këtë 

karakteristikë e hasim edhe te Bursa Nasdaq (ku shkëmbehen tituj të shoqërive të reja) 

dhe në Amex (American Stock Exchange), e cila është Bursa e tretë amerikane. 

Praktikisht, nëpërmjet tregut amerikano verior mund të investosh në aksionet kryesore 

të gjithë botës. Kjo realizohet nëpërmjet American depositary receipt (ADR)295. 

                                                           
290 Atack J., Neal L., The Origine and Development of Financial Markets, Cambridge University, 2009, 

fq. 147. 
291 Veprimet me afat, janë veprime të cilat nuk janë objekt i një transaksioni të momentit por përbëjnë 

angazhim për të ardhmen. 
292 Nevers është një komunë franceze  kryeqendër e departamentit të Nièvre, në Borgogna.   
293 http://www.nyse.com 
294 http://www.nasdaq.com 
295 American depositary receipt janë certifikata të lëshuara nga një bankë depozituese amerikane, që 

përfaqësojnë aksionet e huaja të mbajtura nga banka, zakonisht nga një degë apo korrespondent në 

vendin e lëshimit. Një ADR mund të përfaqësojnë një pjesë të një aksioni të huaj, një aksion ose një 

paketë aksionesh të një korporate të huaj. Nëse ADR-së janë “të sponsorizuara”, korporata i ofron 

informacione financiare dhe ndihma të tjera bankës dhe mund të subvencionojë administrimin e ADR. 

ADR-të që nuk janë të sponsorizuara nuk gëzojnë një ndihmë të tillë. ADR-të janë subjekt i të njëjtave 

risqe monetare, ekonomike dhe politike subjekt i të cilave janë edhe aksionet e huaja bazë (underlying). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre
http://it.wikipedia.org/wiki/Borgogna
http://www.nyse.com/
http://www.nasdaq.com/
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Aksionet e shumë shoqërive tregtare jo amerikane tregtohen në Bursë me anë të ADR. 

ADR-të, janë emërtuar dhe paguajnë dividendë në dollarë amerikanë dhe mund të 

tregtohen si treg i rregulluar i aksioneve.  

Tokyo: Është më e madhja ndër tetë Bursat japoneze. Ashtu si në SHBA edhe në 

Bursën e Tokios296 parashikohet që kontraktimet në tituj të huaj marrin formën e 

certifikatave zëvendësuese, Depositary receipts (Dr). Indekset më të rëndësishme të 

Bursës së Tokios janë Nikkei dhe Topix. 

Londra: Tregu financiar londinez, për nga rëndësia, është i treti në botë mbas 

Bursës së New York-ut dhe Bursës së Tokios dhe deri tani është tregu financiar më i 

madh në kontinentin europian. Ashtu si në Bursën e New York-ut edhe në atë të 

Londrës ka shumë shoqëri të huaja të listuara duke e bërë atë më të 

ndërkombëtarizuarën në botë mbas Bursës së New York-ut. Indeksi më i rëndësishëm 

aksionar i Bursës së Londrës është Ftse100, që mat variacionet e regjistruara nga 100 

tituj guidë në tregun kryesor. 

Frankfurti: Bashkimi monetar europian ka promovuar bursën gjermane297 si bursë 

financiare me rëndësi parësore në shkallë kontinentale. Indeksi kryesor i bursës 

gjermane është Dax, një shportë që përfshin aksionet e 30 shoqërive më të 

rëndësishme për nga kapitali dhe likuiditeti. Ndër to mund të përmendim: Adidas AG, 

Bayer AG, Bmw AG St, Commerzbank AG, Continental AG, Deutsche Bank AG, 

Deutsche Börse AG, Deutsche Lufthansa AG, Deutsche Post AG, Deutsche Postbank 

AG, Deutsche Telekom AG, E.On AG, Henkel KGaA Vz, Hypo Real Estate Holding 

AG, Linde AG, Man AG St, Metro AG St, Münchener Rück AG, Rwe AG St, Sap AG, 

Siemens AG, ThyssenKrupp AG, Volkswagen AG S, etj. 

 

 

4.2 Bursa në Shqipëri 

 

Për sa i përket legjislacionit shqiptar, mund të themi se:298 

1. Bursa e titujve themelohet vetëm si një shoqëri aksionare . 

2. Shoqëria që vepron si bursë titujsh kryen vetëm aktivitete që lidhen me 

veprimtarinë si bursë titujsh, si dhe aktivitete të tjera që lidhen me organizimin 

e tregtimit të titujve dhe instrumenteve të tjerë financiarë. Shoqëria që vepron 

si bursë titujsh mund të verë në funksionim një MTF299 - platformë tregtimi 

shumëpalëshe. 

3. Shoqëria, e cila vepron si bursë titujsh mund të përfshihet edhe në aktivitete të 

lidhura me edukimin, promovimin, dhe furnizimin me informacione në lidhje 

me veprimtaritë e tregut të kapitalit.  

                                                                                                                                                                      
Pra, kemi të bëjmë me një certifikatë e cila përfaqëson tituj të një shoqërie jo amerikane që tregton në 

tregjet financiare amerikane. http://www.nasdaq.com/investing/glossary/a/american-depositary-receipts   
296 http://www.tse.or.jp/english 
297 http://www.exchange.de 
298 Neni 2, pika 2, Rregullore e AMF Mbi Licencimin dhe Mbikëqyrjen e Bursës së Titujve. 
299 Platforma Shumëpalëshe e Tregtimit ose MTF (Multilateral Trading Facility) – nënkupton një 

sistem shumëpalësh, i vënë në funksionim nga Bursa e Titujve apo një Shoqëri Komisionere, i cili 

bashkon palët e interesuara për të shitur dhe blerë tituj dhe instrumente financiare sipas rregullave të 

përcaktuara. Neni 3/a Rregullore nr. 160, datë 21.11.2012 “Për Kushtet e Organizimit dhe 

Funksionimit të Platformës Shumëpalëshe të Tregtimit MTF”.  

http://www.tse.or.jp/english
http://www.exchange.de/
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4. Tregtimi i titujve në bursë organizohet nëpërmjet përdorimit të sistemit 

elektronik përmes të cilit kryhen të gjitha transaksionet. 

5. Shoqëria që vepron si bursë titujsh duhet të ketë detyrimin dhe të drejtën 

ekskluzive të përfshijë fjalët “bursë titujsh” ose “bursë” në emrin e shoqërisë.  

 Bursa e Tiranës është i vetmi treg i rregulluar i titujve në Shqipëri. Ajo është një 

shoqëri aksionare e cila siguron personel, pajisje, kushte teknike dhe organizim të tillë 

që:300  

1. Të gjithë anëtarët e bursës të mund të bëjnë dhe të pranojnë oferta për blerjen 

dhe shitjen e titujve, në mënyrë të njëkohshme, të barabartë dhe me të njëjtat 

kushte; 

2. Të gjithë anëtarët e bursës të mund të marrin informacion tregu për titujt, që 

po tregtohen në të njëjtin çast dhe të mund t’i shesin ose t’i blejnë ato me të 

njëjtat kushte.  

Në tregtimin në bursë marrin pjesë, shoqëritë komisionere të licencuara nga 

Autoriteti që janë pranuar si anëtare të bursës.  

Bursa e parë dhe e vetme e krijuar në Shqipëri është Bursa e Tiranës, e cila u hap 

në 2 maj 1996, në formën e një departamenti të Bankës së Shqipërisë. Qëllimi ishte që 

të shkëputej pas një periudhe disa vjeçare. Hapja e saj pranë Bankës së Shqipërisë 

erdhi si pasojë e faktit se Shteti ishte nxitësi dhe mbështetësi kryesor i krijimit të 

bursave. Ndryshe nga vendet e Europës Qendrore dhe Lindore, vende me një të kaluar 

të ngjashme me Shqipërinë, Bursa e Tiranës u krijua nën administrimin e Bankës 

Qendrore. Kjo mënyrë organizimi e Bursës erdhi për këto arsye:301 

- mungesa e një tradite të mëparshme në këtë drejtim; 

- gama e kufizuar e instrumenteve financiare; 

- një sektor privat më i dobët sesa në vendet e tjera të Europës Qendrore dhe 

Lindore, pra, rrjedhimisht, mungesa e aksioneve dhe titujve nga sektori privat; 

- mosfillimi ende i privatizimit të ndërmarrjeve strategjike; 

- shanset e vogla të sigurimit, brenda një periudhe afatshkurtër, të efiçencës 

ekonomike të këtij institucioni të ri; 

- mungesa e ekspertëve dhe e eksperiencës përkatëse e të mjaftueshme, jashtë 

institucioneve shtetërore të sferës financiare (në rastin tonë Banka e 

Shqipërisë). 

Qëllimi kryesor i Bursës së Tiranës është të sigurojë kapitalin e nevojshëm për 

financimin e sektorit privat dhe të atij publik. Ajo duhet gjithashtu t’u ofrojë 

investitorëve, si individualë ashtu dhe institucionalë, mundësi të shumëllojshme 

investimi dhe diversifikimi për portofolat e tyre, duke u garantuar në të njëjtën kohë, 

mbrojtjen e nevojshme ligjore.302
  

Të ndërgjegjshëm se aktiviteti i kësaj burse, për një periudhë afatmesme nuk do të 

ishte tregtimi i aksioneve, Qeveria, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe 

                                                           
300 Neni 79, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
301 http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf fq. 335 
302http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-

Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf fq. 114.  

http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20114
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20114
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Komisionin e Letrave me Vlerë vendosën të organizojnë pranë Bursës së Tiranës 

tregun primar dhe sekondar të bonove të thesarit.303 

Një pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të këtij institucioni është bashkëpunimi me 

institucione të tjerë vendas dhe të huaj, me qëllim zhvillimin e tregut të kapitaleve.304 

Kuptohet që, nuk mund të pretendojmë të funksionojë bursa nëse mungon një nga 

elementët thelbësorë siç është stafi i cili duhet të jetë i përgatitur, pra i aftë dhe 

profesionist. Problemi qëndron se e gjitha kjo ka kosto të konsiderueshme. Në 

funksion të këtij qëllimi është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit midis Bursës 

së Tiranës dhe International Finance Corporation – IFC, si pjesë e Programit për 

Qeverisjen e Korporatave në Europën Juglindore sipas së cilës IFC do t’i mundësojë 

Bursës së Tiranës asistencë teknike, trajnime të stafit, aktivitete të ndryshme për 

informimin e biznesit në lidhje me qeverisjen dhe tregjet e kapitalit.305 Bursa e 

Tiranës është anëtare me të drejta të plota në Federatën Euro-Aziatike të Bursave që 

prej vitit 1996 edhe pse, bashkëpunimi dypalësh është kufizuar në shkëmbimin e 

vazhdueshëm të informacioneve, lidhur me zhvillimet ekonomike në vend.306 

Por, duke qenë se, ne jemi një vend i vogël me treg të vogël, ndoshta do të ishte 

më mirë të kërkohej bashkëpunimi me vendet e tjera të rajonit për krijimin e një burse 

në nivel rajonal. Vendet e rajonit kanë treg më të zhvilluar dhe shoqëri të mëdha të 

cilat e shohin me interes financimin nëpërmjet listimit në bursë.  

Bursa u organizua si treg i drejtuar nga porosia, dhe aktiviteti i saj bazë konsistoi 

në tregtimin sekondar të bonove të thesarit dhe të 5 obligacioneve qeveritare. Sesionet 

e tregtimit u zhvilluan fillimisht dy herë në javë, por pas tetorit 1997, sesionet filluan 

të kryheshin çdo ditë pune dhe, si instrumente tregtimi, u pranuan bonot e thesarit tre 

dhe gjashtë mujore. Ajo vuri në funksionim dhe tregun primar të bonove të thesarit 

deri në 1 gusht 1998.307  

Pavarësisht se këto aktivitete nuk janë aktivitete “natyrale” të bursave, me këto 

lëvizje iu shërbye më shumë objektivave të tjerë si:308 

- krijimit të një tradite të funksionimit dhe aktivitetit operacional të Bursës së 

Tiranës; 

- kryerjes së një marketingu (pa kosto eksplicite) dhe edukimin e publikut dhe 

institucioneve, mbi funksionimin e Bursës, investimit në Bursë dhe 

funksionimit të ndërmjetësve financiarë; 

- grumbullimit nga stafi ekzistues i Bursës së Tiranës të një eksperience të 

nevojshme mbi parimet e tregtimit dhe të pastrimit e rregullimit të letrave me 

vlerë; 

- përgatitjes graduale, teorike dhe praktike, të këtij stafi, për të përballuar më tej 

angazhimin e Bursës së Tiranës në aktivitetet e reja në të ardhmen. 

Thënë shkurt, qëllimi i Qeverisë ishte: Krijimi, mbështetja dhe zhvillimi i një 

institucioni që pavarësisht se ekonomia private dhe forcat e tregut nuk e suportojnë 

dhe e zhvillojnë dot sot, në të ardhmen do të kthehet në një institucion të rëndësishëm 

kombëtar, që do t’i shërbejë jo vetëm shtetit për arritjen e objektivave të tij strategjikë 

                                                           
303 http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf fq. 335 
304http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-

Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf fq. 114. 
305 Idem.  
306 Idem.  
307 http://www.tse.com.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=1 
308 http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf 

http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20114
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf%20fq.%20114
http://www.tse.com.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=1
http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf
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për zhvillimin e ekonomisë së tregut, por dhe biznesit privat, duke e orientuar dhe 

inkuadruar atë drejt institucioneve të sistemit financiar.309 

 Në 1 korrik 2002, Bursa e Tiranës u shkëput përfundimisht nga Banka e 

Shqipërisë. Nga ky vit dhe në vazhdim ka funksionuar si shoqëri aksionare me pronësi 

shtetërore. Aksionar i Bursës është Ministria e Financave, e cila zotëron 100% të 

aksioneve. 

Bursa e Tiranës mori licencën përfundimtare si treg titujsh në 1 korrik 2003 nga 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Kjo licencë u rinovua përsëri në vitin 2005 për 

një afat 2-vjeçar. Në vitin 2007, Bursa e Tiranës u licencua nga Autoriteti i 

Mbikëqyrjes Financiare “për të ushtruar veprimtarinë si treg i letrave me vlerë të 

borxhit të Qeverisë, të borxhit të shoqërive dhe të aksioneve në Shqipëri” për një afat 

të pacaktuar.310 Kapitali minimal i saj është njëzet milion lekë.311 Bursa e Tiranës 

organizon Tregun Zyrtar i cili është tregu “i nivelit të lartë” i ndarë në dy nivele 

tregtimi: Niveli I dhe Niveli II dhe Tregun Paralel i cili është tregu në të cilin 

pranohen për tregtim titujt e shoqërive aksionare të cilat nuk i plotësojnë kriteret për 

listim në të dy nivelet e tregut zyrtar tregjet e mëposhtme:312 Tregjet e tregtimit të 

titujve në Bursën e Tiranës ndahen në segmente, në varësi të emetuesit dhe tipit të 

titullit si dhe në përputhje me ligjin “Për titujt”:313  

a) Segmenti i Aksioneve 

b) Segmenti i Obligacioneve 

c) Segmenti i Titujve Afatshkurtër. 

  

4.2.1 Anëtarësimi në bursë 

 

Anëtarët e Bursës janë shoqëri komisionere të licencuara, me afat të pacaktuar, 

nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili mban një regjistër të shoqërive 

komisionere dhe të bankave të licencuara për kryerjen e transaksioneve të titujve. 

Anëtarësimi në Bursë është kusht i domosdoshëm për tregtimin e titujve nga shoqëria 

komisionere. Të drejtën për të qenë anëtar i Bursës e kanë shoqëritë komisionere dhe 

bankat. 

Shoqëri komisionere është shoqëria aksionare, me seli në Republikën e 

Shqipërisë, veprimtaria e së cilës është kryerja e transaksioneve me titujt, në përputhje 

me dispozitat e parashikuara në këtë ligj, si dhe me licencën e lëshuar nga 

Autoriteti.314 

Bankat janë shoqëri aksionare të licencuara nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar 

veprimtari financiare të parashikuar në ligjin nr. 9662 dt. 18.12.2006 “Për Bankat në 

Republikën e Shqipërisë” që mund të kryejnë veprimtari të lidhur me transaksionet e 

titujve315, vetëm pasi të jenë licencuar nga Autoriteti për të ushtruar edhe këtë 

veprimtari.316 

                                                           
309 http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf 
310 http://www.tse.com.al/?fq=brendahome&aid=59&gj=gj1  
311 Neni 80, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
312 Paragrafi 3.1, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
313 Paragrafi 3.3, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
314 Neni 44, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
315 Sipas nenit 42 Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”,  Veprimtari të lidhura me transaksione të 

titujve janë: 

1. Blerja dhe shitja e titujve me porosi të klientit. 

http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf
http://www.tse.com.al/?fq=brendahome&aid=59&gj=gj1
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Duhet të kemi parasysh se, këto veprimtari janë të shkëputura nga veprimtaritë e 

tjera bankare dhe se banka nuk mund të zotërojë aksione në më shumë se një shoqëri 

aksionare. Shoqëria komisionere mund të kryejë transaksione me tituj ose shërbime të 

këshillimit të investimeve vetëm nëse ka punësuar përkatësisht, të paktën, një 

komisioner burse317 ose një këshilltar investimesh318 me kohë të plotë.319 

Komisionerët e bursës dhe këshilltarët e investimeve licencohen me afat të pacaktuar 

nga Autoriteti, i cili mban një regjistër të komisionerëve të bursës dhe këshilltarëve të 

investimeve të licencuar.  

Çdo shoqëri komisionere që kërkon të anëtarësohet në Bursë duhet të përmbushë 

kriteret e mëposhtme:320 

a. të ketë fituar personalitet juridik; 

b. të ketë marrë licencë për shoqëri komisionere nga Autoriteti; 

c. të ketë të paktën një komisioner Burse; 

d. të ketë një Marrëveshje me regjistrarin e titujve të licencuar nga Autoriteti; 

e. të mbajë vazhdimisht për veprimtarinë e tij si tregtar në tituj, një gjendje 

likuiditeti jo më të vogël se 10 për qind të kapitalit minimal të detyrueshëm; 

f. të nënshkruajë një marrëveshje me Bursën ku merr përsipër se pranon të 

zbatojë rregullat e të gjitha aktet ligjore të Bursës; 

g. të përmbushë çdo kërkesë tjetër për anëtarësim që mund të përcaktohet herë 

pas here nga Këshilli; 

h. të jetë i pajisur në mënyrë të përshtatshme për sa i përket anës organizative 

dhe pajisjeve teknike. 

Kapitali themeltar i shoqërive komisionere varion, në varësi të veprimtarive që ato 

ushtrojnë. Kapitali nuk mund të jetë më i vogël se gjashtë milion lekë, në rastin kur 

veprimtaria e shoqërisë lidhet me shitjen dhe blerjen e titujve me porosi të klientit dhe 

këshillimin për investime në tituj. Kapitali nuk mund të jetë më i vogël se 

pesëmbëdhjetë milion lekë, në rastin kur veprimtaria e shoqërisë lidhet me shitjen dhe 

blerjen e titujve në emër ose për llogari të vet, administrimin e portofolit të titujve në 

                                                                                                                                                                      
2. Blerja dhe shitja e titujve në emër ose për llogari të vet. 

3. Administrimi i portofolit të titujve në emër të një klienti që është pronar i portofolit. 

4. Veprimtaria e zakonshme e agjentit emetues, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i 

nënshkrimit dhe i pagesës së titujve dhe ushtrimi i veprimtarive të tjera për emetuesin për emetimin e 

titujve, përgatitja për regjistrimin e titujve në një bursë dhe treg publik të rregulluar, duke përfshirë 

edhe hartimin e kërkesës për regjistrim, në emër të emetuesit. 

5. Financimi i një emetimi, ku përfshihen organizimi, përgatitja dhe zbatimi i emetimit të titujve për 

emetuesin dhe nënshkrimi e pagesa e lidhur me të e të gjithë titujve ose vetëm e atyre të panënshkruar, 

për shitje të mëtejshme investuesve të mundshëm. 

6. Veprimtaria e këshillimit për investime në tituj. 

7. Veprimtaritë e lidhura me kleriungun, shlyerjen, kujdestarinë dhe regjistrimin e titujve. 

8. Dhurimi, shkëmbimi dhe dhënia hua e titujve. 

9. Shitja me qëllim riblerje e titujve dhe/ose anasjelltas. 

10. Në përgjithësi çdo lloj operacioni apo veprimi juridik me titujt, që konsiderohet si i tillë nga 

Autoriteti.  
316 Neni 45, paragrafi I, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
317 Komisioneri i bursës është punonjës i shoqërisë komisionere i autorizuar për tregtimin e titujve. 

Neni 58, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
318 Këshilltari i investimeve është punonjës I shoqërisë komisionere i autorizuar të japë këshilla për 

investime në tituj. Neni 59, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
319 Neni 62, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
320 Paragrafi 2.1.3, 11, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
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emër të një klienti që është pronar  i portofolit, dhurimin shkëmbimin dhe dhënien hua 

të titujve, shitjen me qëllim riblerjen e titujve dhe/ose anasjelltas. Kapitali nuk mund 

të jetë më i vogël se shtatëdhjetë e pesë milion lekë në rastin kur veprimtaria e 

shoqërisë lidhet me veprimtarinë e zakonshme të agjentit emetues dhe financimin e 

një emetimi. 

Aktualisht në Bursën e Tiranës janë anëtarësuar vetëm katër shoqëri: Raiffeisen 

Bank, BKT, Societe Generale Albania dhe Kapital Invest.321 Edhe pse këto shoqëri 

rezultojnë anëtare, momentalisht nuk disponojmë asnjë lloj informacioni në lidhje me 

operativitetin e tyre në bursë.  

 

 

4.2.2 Listimi në bursë 

 

Listimi në Bursë nuk është gjë tjetër veçse regjistrimi në listën zyrtare të Bursës e 

cila është dokumenti ku regjistrohen të gjithë emrat tregtarë dhe kodet përkatëse, që 

paraqiten në tabelën e tregtimit, të personave juridikë titujt e të cilëve janë të listuara 

në Bursë. Listimi ose Pranimi për Tregtim miratohet nga Bursa.322 

Titujt në Tregun Zyrtar mund të tregtohen në Bursë pasi ato listohen në një nga 

nivelet e këtij tregu, ndërsa titujt në tregun Paralel mund të tregtohen në tregjet e 

Bursës pasi ato të jenë pranuar për Tregtim.323 

Kuptohet që, për tu listuar në Bursën e Tiranës duhet të zbatohen rregulla dhe 

procedura të përcaktuara nga ligji dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të cilat, 

ndër të tjera, synojnë të krijojnë transparencë dhe informim për operatorët e tregut. 

Kjo kuptohet edhe nëse i referohemi paragrafit 4.5, Nr. 93 të rregullores së Bursës 

sipas të cilit: Emetuesit që kërkojnë të listojnë titujt e tyre në Bursë, duhet të 

nënshkruajnë një deklaratë, ku ata zotohen të përmbushin të gjithë detyrimet e 

vendosura për informim të vazhdueshëm mbi titujt që janë objekt kuotimi në Bursë. 

Rregullat e listimit në Bursë vendosen dhe kërkohen të zbatohen për të siguruar 

përmbushjen e këtyre kërkesave:324 

a) emetimi dhe publiciteti për titujt duhet të kryhet në mënyrë të paanshme, të 

hapur dhe të rregullt dhe investitorëve të mundshëm u jepet informacion i 

mjaftueshëm dhe i saktë, nëpërmjet të cilit ata kanë mundësi të kryejnë një 

vlerësim të saktë të titujve për të cilat kërkohet listimi; 

b) investitorët dhe publiku janë plotësisht dhe saktësisht të informuar nga 

emetuesit e listuar; 

c) të jepet vazhdimisht çdo informacion që pritet të ketë ndikim të rëndësishëm 

në aktivitetin e tregut dhe çmimet e titujve të listuar; 

d)  të gjithë zotëruesit e titujve të listuar trajtohen me drejtësi dhe barazi; 

e) drejtuesit e një emetuesi të listuar të veprojnë për interesat e aksionarëve të tij 

si një e tërë edhe kur publiku përfaqëson një pakicë të aksionarëve; 

f) të gjitha emetimet e reja të titujve të kapitalit nga një emetues i listuar t’u 

ofrohen fillimisht aksionarëve ekzistues nëpërmjet të drejtës së përparësisë në 

nënshkrim, me përjashtim të rasteve kur ata kanë rënë dakord ndryshe. 

                                                           
321 http://tse.com.al//skedaret/1383143713-Anetaret%20e%20Burses%20se%20Tiranes.pdf  
322 Paragrafi 4.2, Nr. 80, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
323 Paragrafi 4, Nr. 72, 73, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
324 Paragrafi 4.1, Nr. 77, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 

http://tse.com.al/skedaret/1383143713-Anetaret%20e%20Burses%20se%20Tiranes.pdf
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Për t’u listuar në Bursë emetuesi, duhet që në jo më pak se tre ditë pune para 

aplikimit për listim, t’i paraqesë bursës formularin e aplikimit së bashku me 

dokumentacionin përkatës dhe çdo dokument tjetër që kërkohet nga Autoriteti. 

Aplikimet, fillimisht, shqyrtohen nga Komiteti i Listimit325, i cili shqyrton mundësinë 

dhe përshtatshmërinë për listim dhe i propozon Këshillit nëse kërkuesit duhet t’i 

pranohet apo jo kërkesa për listim.326 Vendimi do të merret nga Këshilli Mbikëqyrës i 

Bursës së Tiranës dhe është vendim i formës së prerë.327 Nëse kërkuesi është pranuar 

për listim në Bursën e Tiranës, informohet nga Bursa dhe regjistrohet në regjistrin e 

emetuesve që mban Bursa. Nëse kërkuesi nuk është pranuar për listim në Bursë, 

informohet nga Bursa në lidhje me këtë vendim si edhe në lidhje me arsyet e 

mospranimit. 

Aplikimi duhet të përmbajë hollësi e të dhëna të tilla që janë të nevojshme për t’i 

mundësuar investitorit të bëjë një vlerësim të saktë të veprimtarisë, mjeteve, 

detyrimeve dhe gjendjes financiare të emetuesit në momentin e kërkesës si dhe të të 

drejtave që shoqërojnë titujt që do të listohen. Për këtë qëllim aplikimi duhet të 

tregojë:328 

a) emrin e kërkuesit; 

b) vendimin e asamblesë së aksionarëve të emetuesit mbi pranimin e aplikimit 

për listimin e titujve në Bursë; 

c) hollësi të numrave, klasave dhe prerjeve të titujve që janë objekt listimi; 

d) hollësi mbi mënyrën e emetimit të titujve; 

e) emrin, adresën dhe shkallën e zotërimit të çdo aksionari kryesor të emetuesit. 

Në rast se emetuesi është filial i ndonjë shoqërie tregtare tjetër, kërkesa duhet 

të përmbajë edhe emrin, adresën dhe shkallën e zotërimit të çdo aksionari 

kryesor të kësaj të fundit; 

f) hollësi mbi kualifikimin dhe përvojën e drejtorëve dhe drejtorit të 

përgjithshëm të kërkuesit; 

g) qëllimin e përdorimit prej emetuesit i të ardhurave nga emetimi apo shitja e 

titujve. 

 

Kur emetues të titujve janë Qeveria, Banka e Shqipërisë apo njësitë vendore, 

Bursës i paraqitet një kërkesë formale, e cila duhet të përmbajë:329 

a) llojin e titullit; 

b) vlerën e emetimit; 

c) afatin e maturimit; 

d) llojin e kuponit dhe afatet e pagesës; 

e) mënyrën e shlyerjes; 

f) çdo të dhënë tjetër që lidhet me titullin që do të emetohet. 

Vërejmë se, në rastin kur emetues është Qeveria, Banka e Shqipërisë apo njësitë 

vendore, informacioni i kërkuar nga Bursa nuk është i hollësishëm, ndoshta për vetë 

faktin se kemi të bëjmë me një siguri më të madhe në rastin kur kemi të bëjmë me 

emetues të tillë.  

                                                           
325 Komiteti i Listimit është një organ këshillimor i cili emërohet nga Këshilli. 
326 Paragrafi 4.3, Nr. 90, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
327 Paragrafi 4.2, Nr. 83, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
328 Paragrafi 4.4, Nr. 91, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
329 Paragrafi 4.4, Nr. 92, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
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Përsa i përket kritereve për listim, si në dy nivelet e tregut Zyrtar ashtu edhe në 

tregun Paralel, në rastin e aksioneve, obligacioneve apo titujve afatshkurtër, i 

referohemi Rregullores së Bursës së Tiranës. Nuk duhet të harrojmë se mund të 

listohen vetëm titujt e paguar plotësisht dhe të transferueshëm pa kufizim. 

 

 

4.2.2.1 Listimi i Aksioneve 

 

Emetuesi që kërkon të listohet në nivelin e parë ose të dytë të tregut Zyrtar duhet 

të jetë i regjistruar si shoqëri anonime me ofertë publike, ose shoqëria ka vendosur të 

jetë publike sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare” 

dhe duhet të vazhdojë të jetë e regjistruar si i tillë. Nëse emetuesi nuk është i 

themeluar dhe regjistruar në Shqipëri, por në shtet tjetër, ai duhet të jetë i listuar në 

një bursë të atij shteti.330 

Aksionet e emetuesit duhet të jenë të regjistruara në regjistrarë  të licencuar nga 

Autoriteti sipas ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”.331 

Emetuesi përpara kërkesës për listim në nivelin e parë duhet:332 

a. të ketë të paktën 3 vjet që ushton veprimtari tregtare në çastin e paraqitjes së 

kërkesës; 

b. të ketë mbyllur me fitim të paktën dy vjet të njëpasnjëshëm financiarë; 

c. të paraqesë pasqyrat financiare për tre vitet e fundit financiare, të kontrolluara 

dhe të certifikuara nga një Ekspert Kontabël i Autorizuar dhe të përgatitur 

sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit ose për periudha më të 

shkurtra, mbi një vit, me kërkesë të Bursës, të miratuar nga Këshilli. 

Emetuesi përpara kërkesës për listim në nivelin e dytë duhet:333 

a. të rezultojë me fitim për vitin e fundit financiar, para pagimit të taksave dhe 

tatimeve; 

b. të paraqesë llogaritë, për vitin e fundit financiar, të kontrolluara dhe të 

certifikuara, nga një Ekspert Kontabël i Autorizuar. 

Emetuesi duhet të ketë dorëzuar pranë Bursës së Tiranës një kopje të Prospektit, të 

përgatitur sipas Ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të miratuar prej 

Autoritetit.334 

Duhet të ekzistojë një treg i hapur për titujt për të cilët kërkohet listimi, pra:335 

a) përqindja minimale e titujve në zotërim të publikut, d.m.th e personave që nuk 

janë drejtues, drejtorë ekzekutivë ose aksionarë kryesorë të shoqërisë tregtare 

apo një ortak i ndonjërit prej tyre, duhet të jetë të paktën 15% në nivelin e parë 

dhe 10% në nivelin e dytë , në një numër të pacaktuar personash; ose 

b) vlera e tregut e emetuesit ose fondeve të aksionarëve nuk duhet të jetë më pak 

se 50 milionë lekë në nivelin e parë dhe 25 milion lekë në nivelin e dytë. 

                                                           
330 Paragrafi 4.7.1.1.1, Nr. 96 dhe paragrafi 4.7.1.2.1, Nr. 117 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
331 Idem, Nr. 97, Nr. 118. 
332 Paragrafi 4.7.1.1.1, Nr. 98, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
333 Paragrafi 4.7.1.2.1, Nr. 119 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
334 Paragrafi 4.7.1.1.1, Nr. 99 dhe paragrafi 4.7.1.2.1, Nr. 120 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
335 Idem, Nr. 100 dhe Nr. 121. 
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Listimi kryhet kur ka një treg të mjaftueshëm për tregtimin e titujve për të cilat 

kërkohet listimi dhe titujt për të cilat kërkohet listim, duhet të jenë lirisht të 

transferueshëm.336 

Për sa i përket  listimit në tregun Paralel mund të themi se mundëson listimin dhe 

tregtimin e titujve të shoqërive aksionare që nuk plotësojnë kriteret e listimit në tregun 

zyrtar të Bursës.337 

Titujt mund të pranohen për tregtim në Bursën e Tiranës me vendim të 

Këshillit.338 

Emetuesi që kërkon të tregtojë tituj duhet të plotësojë dokumentet e nevojshme si 

më poshtë:339 

a) të jetë i regjistruar në QKR; 

b) të dorëzojë bilancin dhe pasqyrat financiare për vitin paraardhës; 

c) të ketë të regjistruar aksionet në regjistrar të licencuar nga Autoriteti sipas 

ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”. 

Bursa duhet të njoftojë emetuesin e titullit dhe do të publikojë informacionin për 

pranimin e titullit për tregtim në Tregun Paralel në jo më pak se 10 ditë para fillimit të 

tregtimit. Pasi titujt të jenë pranuar për tregtim në Tregun Paralel ato do të jenë 

subjekt i tregtimit.340 

Në rastin kur aksionet do të pranohen në tregun paralel emetuesi duhet të vendosë 

në dispozicion edhe informacionin si më poshtë:341 

a) numri i aksioneve dhe klasa; 

b) vlera nominale e një aksioni ose e një pjese që do të pranohet për tregtim; 

c) lloji i aksionit i regjistruar ose i bartur; 

d) forma e aksionit e dematerializuar; 

e) regjistrarin e aksionarëve; 

f) numri i votave i mbajtur për secilin aksion; 

g) karakteristika të tjera të aksioneve (në janë në pjesë, kumulative, ose që 

garantojnë një dividend). 

 

 

4.2.2.2 Listimi i obligacioneve  

 

Emetuesi që kërkon të listohet në nivelin e parë ose të dytë të tregut Zyrtar duhet 

të jetë i themeluar dhe regjistruar si shoqëri anonime me ofertë publike, sipas ligjit nr 

9901, datë 14.04.2008 “Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare” dhe duhet të vazhdojë të 

jetë i regjistruar si i tillë për të qëndruar i listuar. Nëse emetuesi nuk është i themeluar 

dhe regjistruar në Shqipëri por në një vend të huaj, ai duhet të jetë i listuar në një 

bursë në vendin e themelimit.342 

                                                           
336 Idem, Nr. 103, 104, 124, 125.  
337 Paragrafi 4.7.2.1, Nr. 139.  
338 Paragrafi 4.7.2.1, Nr. 139, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
339 Idem, Nr. 141. 
340 Idem, Nr. 142. 
341 Idem, Nr. 143. 
342 Paragrafi 4.7.1.1.2, Nr. 107 dhe paragrafi 4.7.1.2.2, Nr. 128 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
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Obligacionet e emetuesit duhet të jenë të regjistruara në regjistrare të licencuar 

nga Autoriteti sipas ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”.343 

Përpara paraqitjes së kërkesës për listim, kërkuesi i ri duhet të paraqesë llogaritë e 

tij të kontrolluara, nga një Ekspert Kontabël i Autorizuar, për tre vitet e fundit 

financiarë në rastin e listimit në nivelin e parë dhe për vitin e fundit financiar në rastin 

e listimit në nivelin e dytë.344   

Nëse aksionet e emetuesit nuk janë të listuara, emetuesi duhet të ketë aktive të 

qëndrueshme të trupëzuara neto me një vlerë jo më pak se 50 milionë lekë (niveli i 

parë) dhe 25 milionë lekë (niveli i dytë) dhe se shuma nominale e çdo klase të titujve 

të borxhit për të cilat kërkohet listimi, duhet të jetë jo më pak se 15% (niveli i parë) 

dhe 10% (niveli i dytë) e mjeteve neto të prekshme ose 10 milionë lekë (niveli i parë) 

dhe 5 milionë lekë (niveli i dytë) apo ndonjë shumë tjetër siç mund ta përcaktojë 

Bursa, me vendim të Këshillit.  Emetimet e mëtejshme të titujve të borxhit që janë të 

njëjta në të gjitha drejtimet me titujt e borxhit të një klase që është aktualisht e listuar, 

nuk i nënshtrohen këtyre kufizimeve. Në raste të veçanta, kur Bursa është e kënaqur 

me tregtueshmërinë e tyre, mund të pranohet një shumë nominale më e ulët.345 

Titujt për të cilët kërkohet listim duhet të jenë plotësisht të negociueshme dhe 

lirisht të transferueshme.346 

Në rastin kur obligacionet do të pranohen në tregun Paralel do të kërkohet 

informacioni në vazhdim:347 

a. emri i plotë; 

b. norma e interesit; 

c. vlera nominale; 

d. numri i titujve për emetim; 

e. lloji i obligacionit i regjistruar ose i mbartur; 

f. regjistrari i titujve; 

g. tipi i garancisë dhe identiteti i garantuesit (banka garantuese). 

 

 

4.2.2.3 Listimi i titujve afatshkurtër 

 

Listimi në nivelin e parë të tregut Zyrtar të titujve afatshkurtër ka këto 

karakteristika:348 

- në këtë segment tregu, për sa i përket listimit në nivelin e parë të tregut, mund 

të listohen vetëm titujt afatshkurtër të emetuesve, aksionet apo obligacionet e 

të cilëve janë listuar më parë në segmentet përkatëse të këtij niveli tregu. 

Bëjnë përjashtim vetëm titujt e emetuar nga Qeveria;  

- në bazë të ligjit Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”, emetuesi i titujve 

afatshkurtër mund t’i emetojë ato (dëftesat tregtare) deri në një vlerë totale jo 

më të madhe se 40% e vlerës së kapitalit të shoqërisë; 

                                                           
343 Idem, Nr. 108 dhe Nr. 129. 
344 Idem, Nr. 109 dhe Nr. 130. 
345 Paragrafi 4.7.1.1.2, Nr. 110, 111 dhe paragrafi 4.7.1.2.2, Nr. 131, 132 Rregullorja e Bursës së 

Tiranës. 
346 Idem, Nr. 112 dhe Nr. 133. 
347 Paragrafi 4.7.2.1.2, Nr. 144, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
348 Paragrafi 4.7.1.1.3, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
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- titujt afatshkurtër nuk mund të emetohen me kushte të shtyrjes së datës së 

maturimit, përmes emetimit të një serie të re titujsh; 

- prospekti i listimit të titujve afatshkurtër, nëse kërkohet nga Bursa, do të 

përmbajë vetëm elementet e mëposhtëm: 

a) karakteristikat e titullit; 

b) përshkrimi i të drejtave që mbart titulli; 

c) sasia (Shuma e vlerës); 

d) struktura e pronësisë; 

e) si dhe çdo informacion tjetër që mund të jetë i rëndësishëm për vlerësimin 

e vlerës së tregut të këtyre titujve afatshkurtër. 

Ndërsa listimi në nivelin e dytë të tregut Zyrtar të titujve afatshkurtër ka këto 

karakteristika:349 

- vlera nominale e titujve afatshkurtër që do të listohen në këtë segment, duhet 

të jetë jo më pak se 5 milion lekë; 

- në bazë të ligjit për Titujt, emetuesi i titujve afatshkurtër mund t’i emetojë ato 

(dëftesat tregtare) deri në një vlerë totale jo më të madhe se 25% e vlerës së 

tregut të shoqërisë; 

- titujt afatshkurtër nuk mund të emetohen me kushte të shtyrjes së datës së 

maturimit, përmes emetimit të një serie të re titujsh; 

- emetuesi duhet të dorëzojë prospektin e listimit të titujve afatshkurtër; 

- në momentin e dorëzimit të Aplikimit, kësaj të fundit duhet t’i bashkëngjiten 

dokumentet që kërkon Bursa sipas formës dhe mënyrës së përcaktuar nga 

Bursa. 

 

 

4.3 Nëse kemi një shoqëri përse duhet ta listojmë në Bursë? 

 

Shpesh herë, në librat universitarë apo në librat e biznesit, lexojmë se një 

sipërmarrës liston shoqërinë e vet në bursë sepse, duke qenë se ka arritur suksesin 

financiar dhe duke pasur fitime të qëndrueshme ose në rritje, do të lejonte investitorët 

të merrnin pjesë në fitimet e saj.  Me pak fjalë, do të kishim të bënim me një 

“bamirës” të kapitalizmit modern. 

Në gjykimin tonë, arsyet e listimit në bursë mund të jenë nga më të ndryshmet dhe 

lidhen me përfitimet që shoqëria mund të ketë nga ky listim. Motivi i parë, por jo 

kryesor, i cili ka marrë hov kohët e fundit, lidhet me bankat dhe shoqëritë e 

këshillimit. Në përgjithësi, bankat operojnë në disa sektorë të ndryshëm të ekonomisë 

për të diversifikuar fitimin, pa u kufizuar vetëm tek sektori i kredisë. Shpesh herë i 

shohim bankat vetëm si institucione krediti, ku mund të hapim një llogari bankare, të 

aplikojmë për kredi për të blerë një shtëpi apo për të nisur një biznes. Në realitet, ka 

edhe shërbime të tjera të bankës të cilat mund të jenë të panjohura për pjesën më të 

madhe të njerëzve, veçanërisht në ato raste kur klientët kryesore të tyre janë vetëm 

shoqëritë e mëdha. Këto banka quhen “Merchant Bank” ose “Banka tregtare”. 

Në këto banka punojnë konsulentë shumë të kualifikuar, të cilët, falë 

marrëdhënieve të rëndësishme të biznesit me kontabilistë të mëdhenj apo me avokatë, 

kanë për detyrë identifikimin e shoqërive që mund të listohen në bursë, mundësisht 

shoqëri lider në industrinë e sektorit me faturime të mëdha, për ti shtyrë ato më pas 

                                                           
349 Paragrafi 4.7.1.2.3, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
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drejt listimit. Këshillimi që i ofrohet një shoqërie për t’u listuar në bursë, përbën një 

nga veprimtaritë më fitimprurëse që mund të ketë një bankë ose një shoqëri 

këshillimi, pra do të bëhej fjalë për shpërblime shumë të mëdha.  

Por, në situatën kur një sipërmarrës ka një shoqëri solide e cila siguron 

vazhdimisht të ardhura dhe fitime, për më tepër fitime në rritje, përse duhet të tërheqë 

kapitale të jashtme duke listuar shoqërinë e vet në Bursë? Mendojmë se çdo 

sipërmarrës ka synim kryesor fitimin apo shtimin e fitimit dhe, sado solide apo sado të 

ardhura në rritje të sigurojë shoqëria, për të siguruar këto mund të provojë dhe duhet 

të provojë një larmishmëri mënyrash. Për rrjedhojë, sipërmarrësit mund ta 

konsiderojnë bursën si një pikë mbërritjeje për suksesin financiar ose si një certifikatë 

që dëshmon suksesin e shoqërisë. Nëpërmjet listimit, shoqëria fiton vizibilitet, bëhet e 

njohur, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duke arritur në këtë mënyrë një 

audiencë më të gjerë. 

Pavarësisht kësaj, marketingu i shoqëruar me fushata të fuqishme publicitare 

mund të përbëjë një nga arsyet, por jo arsyen kryesore, që çojnë shoqërinë drejt 

listimit pasi, publiciteti mund të fitohet edhe nëpërmjet mënyrave të tjera siç janë 

spotet publicitare të cilat kushtojnë më pak se i gjithë procesi i nevojshëm për tu 

listuar në bursë. Atëherë, çfarë i shtyn shoqëritë drejt listimit në bursë? 

Për t’u përgjigjur kësaj pyetje, duhet të kemi parasysh atë çka kemi përmendur më 

sipër për sa i përket listimit gjithmonë, duke pasur parasysh synimet kryesore që 

lidhen me transparencën dhe informimin. Do të ishte e përshtatshme, të kihet më 

shumë kujdes në dhënien e informacionit të nevojshëm që çdo ditë japin analistët 

financiarë. Nga këtu varet falimentimi i shoqërive, qofshin këto dhe shoqëri që njihen 

si shumë solide. Mjafton të mendohet për vijueshmërinë dhe krizat financiare të 

kohëve të fundit. 

Në përpjekje për ti dhënë përgjigje pyetjes në lidhje me arsyet e listimit gjejmë me 

vend të marrim një shembull ku të ilustrojmë diferencën midis “faturimit” dhe 

“fitimit”. 

Supozojmë se kemi një shoqëri që prodhon dhe tregton këpucë. Për prodhimin e 

një palë këpucëve, çmimi i të cilave nuk mund të jetë më i lartë se 15.000 lekë, 

kostoja shkon 10.000 lekë (5.000 lekë  materiali i përdorur dhe 5.000 lekë kostoja e 

punës, makineritë, elektriciteti etj). Pjesa që mbetet është fitimi, nga i cili duhet të 

heqim taksat. Nëse me kalimin e viteve rritet numri i këpucëve të shitura, shoqëria 

prodhuese duket solide  dhe me të ardhura në rritje.  

Po me fitimet ç’ndodh? Në pamje të parë duket sikur, për sa kohë numri i shitjeve 

është në rritje, fitimet janë në rritje dhe çdo gjë që lidhet me ecurinë e aktivitetit është 

në rregull. Fitimet, përfaqësojnë lekët që mbeten pasi të jenë shlyer të gjitha faturat e 

nevojshme për të vazhduar aktivitetin. Për rrjedhojë, mund të themi se arsyeja e 

vazhdimësisë së aktivitetit është realizimi i fitimit. Mund të ketë rritje të shitjeve, por 

nëse ajo çka mbetet është 0 ose më pak se 0 nuk ka kuptim vazhdimësia. Nëse, për të 

vazhduar aktivitetin nevojitet që shoqëria të realizojë një prodhim të madh për të cilin 

duhet të marrë kredi në bankë, dhe për pasojë duhet të paguajë interesa, situata do të 

bëhej kritike pasi do duhej shumë pak për të kaluar në humbje. Jo gjithmonë rritja e 

shitjeve bën që shoqëria të jetë solide, për sa kohë që kostot dhe shpenzimet janë më 

të mëdha se fitimet. Për të kuptuar këtë, do të mjaftonte të hidhnim një sy nëpër 

llogaritë e disa prej shoqërive më të njohura, të cilat gjenden në një situatë të tillë. 

Pavarësisht këtij fakti, nuk duhet të harrojmë se, kreditë e dhëna nga bankat mund të 

ndihmojnë në rimëkëmbjen e shoqërive. 
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Në situatën kur një shoqëri, për të bërë sa më cilësor produktin e saj, ka nevojë për 

financim, në mënyrë që të kryejë investime të mëtejshme, mund të zgjedhë ti drejtohet 

publikut.  

Por, nëse shoqëritë do të gjendeshin në një situatë të tillë, cilat do të ishin 

avantazhet që do të vinin si rrjedhojë e listimit në Bursë? Në gjykimin tonë, listimi i 

ofron shoqërisë mundësinë e gjetjes së burimeve të mëdha financiare, të cilat nuk do 

të mund të gjendeshin në mënyrë tjetër përveç se nëpërmjet burimeve normale të 

financimit si huatë bankare të ndjekura nga pagesa e interesave.  

Në këto kushte, shoqëria mund të disponojë menjëherë një burim të drejtpërdrejtë 

të financimit alternativ, të vetë financimit pa rrezikuar kapitalet e saj. Kuptohet që, në 

një situatë të tillë rrezikojnë individët ose investitorët. 

Individët që investojnë në shoqëri pranojnë një risk, bëhet fjalë këtu për riskun e 

humbjes. Nëse shoqëria do të sigurojë fitime,  do t’ia shpërndajë ato aksionarëve, në 

të kundërt, pra nëse nuk do të sigurojë fitime, nuk do të shpërndajë gjë. Gjithashtu, 

normat e interesit që paguhen për debitimin, janë shumë më të ulëta se ato që do të 

praktikoheshin nga bankat për të pasur të njëjtin financim. 

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga “aksione me të drejtë vote” dhe “aksione pa të 

drejtë vote”. Me një kapital të vogël sipërmarrësi mund të kontrollojë me anë të 

aksioneve që kanë të drejtën e votës, nga të cilat do të ruajë gjithmonë shumicën, një 

shoqëri që ka kapitalizim të lartë.350 Kuptohet që jo të gjitha shoqëritë ndodhen në 

situatën e lartpërmendur, pasi, ekzistojnë shumë shoqëri me fitime konstante.  

Si përfundim, mbas listimit në bursë, aksionarët e shoqërisë do të kenë kontroll 

mbi një shoqëri me kapital shumë herë më të madh se kapitali që zotërojnë ata në këtë 

shoqëri. Në gjykimin tonë, listimi në bursë ndikon pozitivisht në ecurinë e aktivitetit 

të shoqërive të ndryshme.  

Nëse i referohemi shoqërive tregtare shqiptare, mendojmë se ato kanë humbur 

shumë nga mos shfrytëzimi i kësaj mundësie për të zgjeruar aktivitetin e tyre. Kanë 

kaluar njëzet vjet dhe shoqëritë shqiptare nuk kanë ditur ose nuk kanë dashur të 

shfrytëzojnë instrumentet financiare për të mbledhur fonde me kosto shumë herë më 

të ulët, në këtë rast, se kredia bankare. Duke qenë se Bursa e Tiranës, e konsideron 

sektorin privat si një burim të konsiderueshëm të ofertës së titujve, ajo ka realizuar 

kontakte me aktorët e tregut të kapitaleve, me biznesin vendas, me ndërmjetësit 

financiarë në treg si edhe me operatorët që kanë ndikim në zhvillimin e tregut të 

kapitaleve. Takimet me përfaqësues të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin në vendin 

tonë, Bursa e Tiranës i ka konsideruar si mundësi e përpjekjeve të vazhdueshme për 

tërheqjen e biznesit vendas drejt shfrytëzimit të tregut të letrave me vlerë si alternativë 

e pashfrytëzuar investimi.351 Takime të ndryshme në nivel institucional janë kryer me 

përfaqësues të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë si dhe me përfaqësues të 

Konfindustria-s.352 

Pavarësisht kësaj, në gjykimin tonë, informacionet që ofrohen, në lidhje me 

listimin në bursë dhe avantazhet që vijnë nga listimi, janë të pamjaftueshme. Shpesh 

herë informacioni përbën shtysën kryesore për të ndërmarrë një vendim të caktuar. 

Orientimi, mbi mundësinë e listimit dhe përfitimet që mund të vijnë si pasojë e tij, 

mund të ndikojë në tërheqjen e biznesit drejt listimit në bursë. 

                                                           
350 Aksionet me të drejtë vote të japin të drejtën për të influencuar ecurinë e shoqërisë sipas përqindjes 

në zotërim. E kundërta ndodh me aksionet pa të drejtë vote të cilat nuk e gëzojnë këtë të drejtë. 
351 Idem.  
352 Idem.  
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Në anën tjetër, pavarësisht informacionit dhe orientimit që mund të marrin nga 

bursa,  në vendin tonë pjesa më e madhe e bizneseve, ashtu si e kemi përmendur edhe  

më lart, janë biznese të vogla. Mendojmë se mungesa e shoqërive të mëdha, me 

faturime të larta, përbën një nga pengesat kryesore të listimit në bursë. Në këto 

kushte, mendojmë se, ndoshta duhet të punohet më shumë apo ti kushtohet më shumë 

vëmendje mundësisë së thithjes së kapitalit të huaj. 

Nuk mund të anashkalojmë edhe një arsye tjetër, në gjykimin tonë shumë e 

rëndësishme, që lidhet me “frikën” që kanë shoqëritë për tu listuar duke qenë se 

shpesh herë ato karakterizohen nga mungesa e transparencës dhe tendenca për të 

shmangur sistemin fiskal. Pra, niveli i lartë i informalitetit në ekonomi e bën biznesin 

lokal të mos interesohet për përdorimin e bursës si një mundësi financimi 

alternative.353 Bilancet vjetore të shoqërive, aktualisht, janë pak të besueshme. Listimi 

në bursë i detyron shoqëritë të jenë transparente, që do të thotë se ato duhet të 

pasqyrojnë xhiron dhe fitimin real.  

Ritheksojmë se, në vendin tonë i është kushtuar shumë vëmendje sistemit bankar 

duke anashkaluar  sistemin financiar jo-bankar. Aktualisht, bankat e nivelit të dytë 

janë shumë të fuqishme duke qenë se ato janë të vetmet institucione financiare në 

vend dhe për pasojë, janë ato që vendosin kushtet për të dhënë kredi. Nga 

eksperienca, e dimë shumë mirë se në situata të tilla, kur nuk kemi mundësi 

zgjedhjeje, nuk jemi të favorizuar por, duhet të pranojmë ato kushte që kanë vendosur 

bankat në tentativën për të shpëtuar shoqërinë dhe për të ecur përpara. Mendojmë se, 

të ndodhura në këto kushte, vetë shoqëritë duhet të gjejnë mënyra të tjera alternative 

për financimin e tyre dhe një nga këto mënyra është listimi në bursë. Shitja e 

aksioneve ose e obligacioneve në bursë do të ndihmonte shumë shoqëritë në lidhje me 

problemet e financimit. Një bursë efiçente në Shqipëri do të ishte një konkurrent i 

fortë dhe, njëkohësisht, i dobishëm për institucionet bankare pasi rritja e efiçencës së 

tregut aksionar ndikon në rritjen e normave të borxhit, pra në rritjen e aktivitetit 

bankar.354  Një vend nuk ka nevojë vetëm për një sektor bankar funksional, por edhe 

për një treg financiar jo bankar të zhvilluar.355 

Në anën tjetër, problemi qëndron se në një situatë të tillë shoqëritë me kapital 

privat mund të ngurrojnë të testojnë alternativa të reja financimi pasi nuk kanë siguri. 

Ndoshta kanë pritur që hapin e parë ta hedhë shteti duke listuar në bursë një shoqëri 

me kapital shtetëror. Në kundërshtim me shumicën vendeve të Europës Lindore, 

procesi i privatizimit në Shqipëri nuk u krye me anë të tregut të kapitaleve, duke 

fshirë mundësinë e krijimit të një oferte fillestare për tituj.356 

 

 

4.4 Raporti midis të ardhurave të shoqërisë dhe ecurisë së çmimit të 

aksioneve 

 

Në përgjithësi, është krijuar bindja se, nëse fitimet vijnë duke u rritur duhet të jetë 

në rritje edhe çmimi i aksioneve, për rrjedhojë gjithçka ka tendencën për tu rritur. Por, 

vëzhgimi i grafikëve për vite me radhë, tregon të kundërtën, pra mungesën e lidhjes 

                                                           
353http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-

Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf, fq. 108. 
354http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-

Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf fq. 119. 
355 Idem.  
356 Idem, fq. 108.  

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf
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midis dy vlerave. Matematikisht nuk është e provuar që një shoqërie me të ardhura në 

rritje domosdoshmërisht ti korrespondojë një titull me çmime në rritje apo me çmime 

që kanë tendencën të rriten.357 Në këtë rast, kemi të bëjmë me një mekanizëm ku 

shpesh herë ndodh e kundërta, dhe kush ka përvojë në tregjet financiare e di shumë 

mirë këtë gjë. Për këdo që operon në bursë, situatat në të cilat shoqëria shpall të 

ardhura në rritje në krahasim me periudhat e mëparshme ndërsa çmimi i aksionit 

pëson rënie dhe anasjelltas, d.m.th situatat kur shoqëria shpall se të ardhurat po 

pësojnë rënie ndërsa çmimi i aksionit rritet, janë në rend të ditës.  

Le të përpiqemi të kuptojmë se përse ndodh e gjithë kjo. Profesionistët përdorin 

dy lloje kryesore të analizës së tregjeve financiare: analizën themelore dhe analizën 

teknike. Analiza themelore ka të bëjë me studimin e variablave ekonomike-financiare, 

nga ku mund të varet evolucioni i tregjeve financiare, dhe vendos si objektiv kryesor, 

parashikimin e tendencave.358 Pra, përpiqet të parashikojë ecurinë e kuotimeve të një 

titulli në të ardhmen duke konsideruar atë që ndodh në shoqëri me anë të monitorimit 

të të dhënave të bilancit si fitimet, faturimin, perspektivën e rritjes, etj. Analiza 

teknike, studion atë që ka të bëjë grafikisht me titullin, pra mundohet të parashikojë 

ecurinë e ardhshme të titullit në bazë të studimit të konfigurimit grafik të çmimit. 

Aksioma thelbësore, mbi të cilën bazohet analiza teknike, është që çmimet ndjekin 

trend të përcaktuar dhe se historia përsëritet, edhe pse me veçoritë e veta.359 Në këtë 

mënyrë mund të evidentohen niveli minimal dhe maksimal që çmimi i titullit mund të 

arrijë në të ardhmen e afërt.  

“Duke kataloguar” një “formim të veçantë të çmimit” të krijuar për titullin 

mundohemi të kuptojmë nëse me verifikimin e atij formimi specifik në të ardhmen, 

me anë të statistikave të realizuara në kohë, ka mundësi që të verifikohet sërish e 

njëjta tendencë e çmimit (e parashikueshme).360  

Duke ju kthyer raportit mes ecurisë së të ardhurave dhe ecurisë së çmimit të një 

aksioni të caktuar, mund të vërejmë se, shpesh herë trendi i çmimit të aksionit mund 

të koinçidojë me trendin e të ardhurave, por nga kjo rastësi nuk mund të nxirret një 

rregull preciz për të cilin të mund të themi se rritjes së fitimeve duhet patjetër ti 

korrespondojë rritja e çmimit. Marrim rastin e Richard Branson, sipërmarrës dhe 

themelues i “Virgin” group361, i cili, pasi listoi shoqërinë e tij në Bursë dhe 

pavarësisht faktit se fitimet ishin në rritje, pa se aksionet e shoqërisë së tij po pësonin 

rënie të tillë sa po çonte drejt falimentimit ata të cilët kishin investuar në shoqërinë e 

tij duke përfshirë këtu të afërmit edhe miqtë. Duke vendosur lek nga xhepi i vet, ai, 

ribleu aksionet me një çmim më të lartë duke nxjerrë kështu shoqërinë nga tregu. Ja 

pra një shembull ku të ardhurat janë në rritje dhe titulli në rënie, kuptohet që si ky rast 

ka edhe plot të tjerë. 

Nuk ka një rregull të caktuar në këtë drejtim, për rrjedhojë, rritja e të ardhurave të 

shoqërisë jo domosdoshmërisht korrespondon me rritjen e çmimit të aksioneve në 

Bursë. Mund të përmendim edhe rastin e Warrent Buffet, një prej njerëzve më të 

pasur në botë. Ai përdor Analizën Thelbësore, pra analizën e karakteristikave të 

bilancit të shoqërive (fitime, faturim, menaxhim, tip i produkteve të shitura, sektorë), 

                                                           
357 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, Giappichelli -Torino, 2012, fq. 64.  
358 Idem, fq. 59. 
359 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, Giappichelli -Torino, 2012, fq. 74. 
360 Idem  
361 “Virgin” group përbëhet nga shumë shoqëri, më shumë se 400, të ndara nga njëra-tjetra. Në të bëjnë 

pjesë shoqëri ajrore, shoqëri telefonike, rrjet televiziv, etj. Virgin group është kuotuar në bursë në vitin 

1989. http://it.wikipedia.org/wiki/Virgin_Group  

http://it.wikipedia.org/wiki/Virgin_Group
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si instrument për të analizuar investimet e veta. Në këtë mënyrë, arrin rezultate 

pikërisht duke shfrytëzuar marrëdhënien reciproke midis fitimeve dhe çmimit. Pra,  

një shoqërie me fitime shumë të mira, mund ti korrespondojë një tendencë në rritje e 

çmimit të aksioneve. Përkundrazi, shohim një parametër i cili nga 1999 duket se ka 

shumë lidhje me ecurinë e çmimeve të aksioneve të shoqërisë së kuotuar në bursë dhe 

të cilës askush nuk i kushton vëmendje. 

 

 

4.5 Ndikimi i normës së interesit në ecurinë e bursës në perspektivën e 

integrimit të Shqipërisë në BE 

 

Në gjykimin tonë, vendimet mbi ecurinë e normës së interesit nga ECB Banka 

Qendrore Europiane (European Central Bank) përbëjnë një element shumë të 

rëndësishëm që duhet të merret në konsideratë nga ata që investojnë apo operojnë në 

bursë. Nga viti 1999, Banka Qendrore Europiane është përgjegjëse e Politikës 

Monetare të zonës së euros, zonës që përfshin të gjitha vendet që kanë adoptuar euron 

si valutë ligjore.  Edhe pse nuk ka zëvendësuar në gjithçka bankat qendrore të secilit 

shtet, ECB bashkëpunon ngushtësisht me këto të fundit. Detyra kryesore e Bankës 

është të monitorojë stabilitetin e çmimeve në zonën e euros, me qëllim mbajtjen e 

normave të inflacionit (zhvlerësimit të monedhës) në një nivel më të ulët se 2% në vit. 

Ky rol realizohet pikërisht nga përcaktimi i normës së interesit. ECB vepron në tregun 

monetar, që ka norma që variojnë nga periudha më e shkurtër e ashtuquajtur overnight 

në norma deri në 12 muaj. 

Normat e ECB kalojnë me efekt domino362 tek huatë e aplikuara nga bankat ndaj 

klientëve privatë dhe shoqërive, pra në të gjithë ekonominë e vendit. Bëhet fjalë për 

norma ndaj të cilave ECB është e disponueshme të financojë sistemin bankar, siç 

thuhet në zhargon për të realizuar një “injektim të likuiditetit” pra të monedhës. Në 

këtë mënyrë, vendoset kostoja e parasë, që do të thotë, sa do të paguajnë bankat për të 

marrë parà, të cilat, nga ana e tyre, do tua huazojnë privatëve dhe shoqërive që do të 

marrin hua shuma të caktuara për një kosto të barabartë me paranë plus një interes që 

do të shtohet nga banka. Kuptohet që, qëllimi i gjithë kësaj është realizimi i fitimit. 

Praktikisht, përse shërben e gjithë kjo? Le të përpiqemi të analizojmë raportin 

midis ecurisë së bursës dhe ecurisë së normës së interesit duke i krahasuar. Cili është 

mekanizmi që rregullon këtë raport?  

Le ta fillojmë me një pyetje: ekziston dikush që menaxhon ecurinë e Bursës? Për 

të menaxhuar ecurinë e bursës, duhet të ekzistojë një marrëveshje e përmasave të 

mëdha. Kjo mund të ndodhë apo të jetë e mundur vetëm mbi një titull apo vetëm mbi 

një instrument financiar por jo mbi të gjithë tregun. Në rast se do ndodhte një situatë e 

tillë, mendojmë se do të rregullohej nga ligji. 

Pyetjes nëse ndokush drejton ecurinë e normës së interesit do ti përgjigjeshim 

pozitivisht. Është pikërisht Banka Qendrore Europiane. Kush bën investime në bursë 

dhe vepron në mënyrë profesionale, e di se është gjithmonë e nevojshme të sigurohet 

                                                           
362 Efekti domino është një reaksion zinxhir linear që verifikohet kur një ndryshim i vogël është në 

gjendje të prodhojë një tjetër ndryshim analog, duke i dhëne origjinë në këtë mënyrë një sekuence 

lineare. Termi rrjedh nga vendosja e dominove në radhë, e para ndikon të dytën,e dyta ndikon të tretën 

e kështu me radhë. Përgjithësisht kjo shprehje përdoret kur kemi të bëjmë me një seri ngjarjesh të 

lidhura që ndodhin në një distancë të shkurtër nga njëra tjetra, si mekanikisht (në kuptimin leteral të 

shprehjes) dhe në mënyrë figurative, për shembull në fushën financiare apo politike. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_domino  

http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_domino
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që probabiliteti për të fituar të jetë më i madh se probabiliteti për të humbur. Le të 

shohim se si ky informacion mund të kthehet në favor të investitorit. 

Investitorët vërejnë ecurinë e normës së interesit, dhe përpiqen të kuptojnë se në 

cilin cikël të ecurisë së normave gjenden. Kjo është pika nga ku fillohet të vendosen 

themelet për një strategji investimi e cila të mund të sjellë probabilitetin në favor të 

vetë investitorit. E gjithë kjo mund të vlejë për ata që merren me investime afatgjata, 

pra që shkojnë nga 3/4 vjet në 10/20 vjet dhe nuk ka kuptim për ata që kryejnë 

veprime afatshkurtra që hapen dhe mbyllen në të njëjtën ditë ose që zgjasin nga 1 deri 

në 5/10 ditë ose 1/2/3/ muaj. 

Rregulli, që ecuria e bursës ndjek ecurinë e normës së interesit është i një rëndësie 

të veçantë për këdo që kryen investime në bursë. Në gjykimin tonë, është shumë e 

rëndësishme që të mos merret në konsideratë gjithçka lexojmë në revistat financiare 

në momentin e vendimeve mbi ecurinë e normave të interesit. Arsyeja është shumë e 

thjeshtë, duke qenë se ka një kontrast shumë të madh midis lajmeve të ndryshme në 

lidhje me të njëjtin argument.   

Në rast se norma e interesit, me kalimin e kohës, nuk do të pësonte ndryshime, 

investimet  nuk do të pësonin as ndonjë fitim dhe as ndonjë humbje të madhe.  

 

 

4.6 Spekulimet në Bursë 

 

Ashtu si dëshira për të parashikuar të ardhmen, “Vetë jeta është një spekulim” 

thoshte James R. Keene, tregtar i shekullit XIX”.363 

John Templeton, një nga investitorët më të rëndësishëm të botës, thoshte: faza e 

ngritjes së tregut, lind në pesimizëm, rritet në skepticizëm, maturohet në optimizëm, 

vdes në eufori.364 

Momenti më i mirë për të blerë në bursë është momenti kur pesimizmi 

ekonomik është në kulmin e vet dhe anasjelltas, faza kur optimizmi ekonomik është 

në maksimum përbën momentin ideal për të shitur dhe për të fituar. Spekulim, 

zakonisht, quhet rritja e papritur e vlerës së një titulli të caktuar apo rritja e çmimeve 

të një sektori të caktuar, siç mund të jetë sektori i pasurive të paluajtshme. Në 

momentin që arrihen vlera tepër të larta, në krahasim me ato normale, çmimet 

shemben duke u kthyer menjëherë në vlerat normale. Për rrjedhojë, mund të themi se 

spekulimet kanë një ndikim shumë të madh në paqëndrueshmërinë e tregut. 

Legjislacioni ynë ndalon përhapjen e informacioneve të rreme, të cilat ndikojnë ose 

mund të ndikojnë në vëllimin e tregtimit apo në çmimin e titujve.365 Pra, ligji ndalon 

manipulimin e çmimeve dhe konkretisht neni 98 përcakton: Për të shmangur krijimin 

e një përshtypjeje të rreme për tregun ndalohet: 

1. Kryerja e një transaksioni me titujt, në mënyrë të tillë që realizimi nuk çon 

në ndryshim të mbajtësit të titujve, ose në mënyra të tjera, të cilat synojnë të duken 

sikur po realizohet një transaksion tregtar. 

2. Dhënia e një urdhri për blerjen ose shitjen e titujve, duke e ditur që është 

dhënë apo do të jepet një urdhër për shitjen ose blerjen e këtyre titujve, me një çmim 

përafërsisht të njëjtë, nga i njëjti person ose person tjetër, në mënyrë që të duket sikur 

ka tregtim të vërtetë apo me qëllim që të krijohet një çmim fiktiv. 

                                                           
363 Basile I., Erzegovesi L., L’analisi del rischio degli investimenti mobiliari, Egea, Milano, 1989, fq. 

85. 
364 http://vocidallacommunity.wordpress.com/tag/tony-robbins/ 
365 Neni 99, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   

http://vocidallacommunity.wordpress.com/tag/tony-robbins/
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Ndalohen transaksionet me titujt me qëllim: 

1. Rritjen e çmimit të titujve përkatës dhe nxitjen e investitorëve të tjerë për t’i 

blerë këta tituj. 

2. Uljen e çmimit të titujve përkatës dhe nxitjen e investitorëve për t’i shitur 

këta tituj. 

3. Rritjen e volumit të tregtimit, duke lënë përshtypjen sikur ka tregtim aktiv të 

titujve përkatës dhe nxitjen e investitorëve të tjerë për t’i blerë dhe/ose për t’i shitur 

këta tituj. 

Nëse, pavarësisht ndalimit të përcaktuar në ligj, emetuesi publikon informacion të 

rremë dhe investitori bie pre e këtij mashtrimi, atëherë emetuesi duhet të kompensojë 

investitorët për dëmin e shkaktuar.366  

Pavarësisht ndalesave të parashikuara nga ligje të ndryshme, në rrjedhën e 

historisë janë parë, dhe do të shihen akoma, spekulime, jo vetëm në bursë por edhe në 

lidhje me pasuritë e paluajtshme, në industri etj. Në këtë kontekst mund të përmendim 

shembjen apo rënien e Bursës së Wall Street në 1929367.  

Flluska spekulative mund të përkufizohet si një shpërthim i vlerës së çmimit, të 

një aksioni të caktuar ose të ndonjë titulli tjetër, përtej pragut të vlerës së vet që 

konsiderohet si vlerë e drejtë.  Në këto periudha, vlera e titujve në treg arrin nivele 

shumë të larta në krahasim me vlerën reale apo me vlerën e vërtetë të shoqërisë me të 

cilën lidhet titulli. Të arrish të kuptosh nëse vlera e shoqërisë është ajo e vërteta ka 

shumë rëndësi në investimet afatmesme dhe afatgjata duke qenë se çmimi synon të 

kthehet në vlerën normale të tij. Kjo përbën atë çka mund të quhet Analiza 

Thelbësore.  

Në lidhje me titujt vlen “ligji i kërkesës dhe i ofertës”, çka do të thotë se në njërën 

anë ekziston dikush që dëshiron të ketë atë titull me një çmim të caktuar dhe në anën 

tjetër ekziston dikush i cili e kishte blerë atë titull paraprakisht dhe tani nuk ka më 

interes ta mbajë, për rrjedhojë dëshiron ta shesë. Çmimi i titujve mund të vazhdojë të 

rritet deri në momentin që ekzistojnë blerës. Në momentin që blerësve do t’u bjerë 

interesi për atë titull, çmimi do të fillojë të ulet.  

Lind pyetja: deri kur mund të ngrihet bursa? Bursa përfaqësohet nga disa indekse 

që përfaqësojnë ecurinë mesatare të disa titujve që përbëjnë pikërisht indeksin me anë 

të një formule matematike që konsideron “peshën” e çdo titulli sipas vlerës së 

kapitalizimit, pra një titull me kapitalizim më të lartë do të ndikojë më shumë indeksin 

pra, do të ketë më shumë peshë.368 

Tregu alternohet në faza të ndryshme. Të kuptojmë ato është shumë e 

rëndësishme, në mënyrë që të mund të marrim vendime për të investuar në bursë. Kjo 

dinamikë përbëhet nga një fazë e parë ku bursa është stabile, e qëndrueshme, dhe 

pikërisht pse është e qëndrueshme dhe nuk paraqet tendenca të veçanta askush nuk 

është i interesuar për të investuar. Në këtë fazë operojnë vetëm operatorët 

profesionalë si bankat, broker-at etj. Më pas, bursa tenton të ngrihet dhe kush ka 

                                                           
366 Neni 100, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
367 Kriza e '29, kriza e madhe ose rënia e Wall Street, ishte një krizë e rëndë ekonomike dhe 

financiare që tronditi ekonominë botërore në përfundim të viteve njëzetë, me pasoja të forta gjatë 

viteve të para të dhjetëvjeçarit pasardhës. Origjina e rënies ishin kontradikta të ngjashme me ato që 

sollën krizën ekonomike  të 1873-1895: fillimi ishte në Shtetet e Bashkuara me krizën e New York 

Stock Exchange (Bursa e Wall Street) e ndodhur më 24 tetor 1929 (e enjte e zezë), të cilën e pasoi rënia 

definitive e bursës më 29 tetor (e martë e zezë) pas vitesh të boom-it aksionar. 
368 Cesarini F., Gualtieri P., La Borsa, Il Mulino, Bologna, 2000, fq. 77. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_economica_del_1873-1895
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioved%C3%AC_nero
http://it.wikipedia.org/wiki/Marted%C3%AC_nero
http://it.wikipedia.org/wiki/Boom_di_Wall_Street_(1924-1929)
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investuar gjithmonë, edhe sipas këshillave të bankave apo këshilltarëve të 

investimeve, fillon të bëjë investime në treg. Në një situatë të tillë bursa do të 

vazhdojë të ngrihet, për rrjedhojë gazetat do ta venë re këtë fakt dhe do të fillojnë të 

shkruajnë. Edhe investitorët e vegjël, të cilët zakonisht investojnë mbi diçka të sigurt 

duan të përfitojnë nga situata duke filluar kështu të investojnë në bursë, ndonjëherë, të 

gjitha kursimet e tyre.  Në momentin që investitorët e vegjël venë re se investimi në 

bursë është më frytdhënës se investimi në instrumente të tjerë të sigurt, vendosin të 

vazhdojnë të investojnë duke marrë kredi nga bankat, pasi fitimi nga investimi në 

bursë është më i madh se interesat që do të paguhen për kredinë e marrë në bankë. 

Periudha të tilla janë periudha ku ekonomia ecën shumë mirë dhe bursa akoma më 

mirë. Gjithçka duket sikur shkon shumë mirë dhe sikur nuk do të mbarojë. Këto janë  

periudhat kur bankat i japin kredi kujtdo lehtësisht, edhe atyre që mund të mos kenë 

mundësi shlyerje. Bankat mund të japin kredi edhe për ata që dëshirojnë të investojnë 

apo të merren me transaksione në bursë. Por ç’do të ndodhë nëse bankat, duke qenë se 

kanë dhënë shumë kredi duke tejkaluar mundësitë e tyre, në një moment të caktuar 

nuk kanë më likuiditet? Normat e interesit janë të larta, klientët të cilëve u është dhënë 

kredi nuk arrijnë të kthejnë financimin sepse janë në humbje pas një rënie të vogël të 

tregut dhe do të preferonin të prisnin një moment në të cilin tregu do të marrë veten 

për të vazhduar veprimet e tyre. Por, problemi qëndron se, në të vërtetë nuk do ta 

marrin dot veten për një kohë të gjatë.  

Pra gjendemi përpara krizës financiare. Nuk ka më likuiditet për të bërë blerje të 

tjera e si pasojë në tregje do të gjenerohet një vijueshmëri shitjesh si ortek me 

rrjedhojë mbylljen e detyruar të operacioneve në humbje dhe me nivele të humbjes të 

paracaktuara nga bankat që nga ana e tyre gjenerojnë shitje të tjera me pasojë rënien e 

tregjeve. Ja përse thuhet se: “Bursa, ngjitet nga shkallët dhe zbret me ashensor”.369 

Për të frenuar rënien nevojitet të injektohet likuiditet në sistem duke u përpjekur 

për të gjetur se kush është në gjendje për të realizuar këtë duke qenë se bankat, 

shoqëritë dhe depozituesit nuk kanë parà. Kuptohet që do ti drejtohen Bankës 

Qendrore Europiane e cila do të ulë normën e interesit në mënyrë që të bëjë të 

aksesueshëm kredinë në banka, të cilat do të marrin hua parà nga ECB duke 

ndërmarrë blerje në treg për të ribalancuar kërkesën dhe ofertën dhe duke stabilizuar 

tregjet. E njëjta procedurë ndodh në fazën e zbritjes. Vlera e aksioneve mund të arrijë 

çmime aq të ulëta që nuk mund të mbulojnë as të mirat materiale të shoqërisë. Në 

vijim të një flluske zbritëse vlera e  shoqërisë do të jetë më të vogël se vlera reale e 

saj. Mendojmë se, çmimi do të fillojë të rritet pasi të kenë përfunduar propozimet e 

shitjes nga ana e atyre që kanë ndërmend të shesin atë titull ose sasia e propozimeve të 

blerjes të jetë më e lartë se ato të shitjes. 

Kuptimi i kësaj dinamike, çon në një hartë të saktë të asaj që ndodh në mënyrë 

konstante në treg dhe të dish në çdo moment se drejt cilës fazë po shkohet. 

Franca, Italia, Spanja dhe Belgjika ndaluan të ashtuquajturën shitje të shkurtër të 

aksioneve për të kontrolluar paqëndrueshmërinë e tregjeve të provokuar nga 

thashethemet në lidhje me borxhet e mëdha të Europës.370 Enti mbikëqyrës i tregjeve 

të Bashkimit Europian, Esma, e bëri njoftimin pas dy ditë luhatjesh të mëdha në 

aksionet e bankave franceze.371 Por, disa ekspertë thanë se masa të tilla në fakt 

ndikojnë në krijimin e një ndjenje pasigurie. Dominique Dequidt, menaxher fondi i 

                                                           
369 Cesarini F., Gualtieri P., La Borsa, Il Mulino, Bologna, 2000, fq. 98. 
370 http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-

bursa-127580448/490324.html  
371 Idem.  

http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html
http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html
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firmës KBL Richelieu tha: “Vendimi është më shumë psikologjik, si duket për të 

forcuar pozitën e rregullatorëve ndaj spekulatorët. Por në dy vitet e fundit 

spekulatorët kanë gjetur mënyra për t’iu shmangur këtij ndalimi”.372 

 

 

4.7 Investimet në Bursë 

 

Dëgjohet shpesh të flitet për Trading373, Day Trading374 ose Scalping375, terma 

këto që përfaqësojnë një mënyrë të caktuar të veprimit me instrumente të ndryshme 

financiare. 

Me termin Financë kuptojmë sektorin ku zhvillohen transaksionet e investimeve. 

Secili prej veprimeve që lidhet me Trading, në lidhje me një titull, përfaqëson vetëm 

një nga hapat e fundit të një procesi shumë të gjatë që fillon nga krijimi i një 

kompanie, e cila duhet të arrijë një nivel të caktuar të ardhurash dhe më pas të listohet 

në bursë ose të blihet nga një shoqëri e listuar në bursë, të bashkohet me të etj. Ky lloj 

i transaksioneve financiare nuk ka të bëjë thjesht me blerjen apo shitjen e një titulli të 

caktuar. Në fakt, këto janë veprime komplekse që përbëjnë themelet e tregut të 

aksioneve dhe tregut të obligacioneve. 

Të kuptosh se çfarë ka mbas çdo titulli dhe të analizosh transaksione të ndryshme 

financiare që kanë ndodhur me kalimin e kohës, të kuptosh strukturën, të kuptosh se 

kush e kontrollon shoqërinë, të njohësh aksionarët që zotërojnë shumicën dhe ata që 

zotërojnë pakicën, të kuptosh se si marrin vendimet në lidhje me shoqërinë apo 

qëllimin që i çon ata të bëjnë zgjedhje të caktuara, është vendimtare për të krijuar një 

tablo të plotë në lidhje me shoqërinë në të cilën synohet të investohet. Shpesh herë, 

ndodh që të bëhet shit-blerje titujsh pa u ndalur dhe pa analizuar këto aspekte. 

Investitorët profesionalë analizojnë dhe merren vazhdimisht me problematika të 

tilla që kanë të bëjnë me titujt mbi të cilët ata synojnë të investojnë. Para se të 

ndërmarrin ndonjë investim, i cili ka një kohëzgjatje më të madhe se gjashtë muaj, 

është e nevojshme kryerja e një analize retrospektive mbi titullin e shoqërisë në të 

cilën kanë ndërmend të investojnë. Themi investime që zgjatin më shumë se gjashtë 

muaj për vetë faktin se këto argumente nuk kanë rëndësi ose kanë pak rëndësi në 

rastet kur kemi të bëjmë me daytrading, pra, kur hyrja dhe dalja për titullin ndodhin 

në të njëjtën ditë. 

Analiza e historisë së një titulli dhe e veprimeve të ndryshme financiare në lidhje 

me të, ndihmon investitorët që të mos bien ndesh me situata të pakëndshme. Është 

shumë e rëndësishme, të kuptojnë situatën financiare reale të titullit mbi të cilin kanë 

vendosur të investojnë për vitet e ardhshme. 

Marrim në konsideratë për një moment rastin vijues që përfaqëson një operacion, 

të ashtuquajtur, Leveraged Buy-Out376. 

                                                           
372 http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-

bursa-127580448/490324.html 
373 Trading është tregtimi i instrumenteve financiarë. 
374 Day trading është spekulim në tituj, specifikisht blerja dhe shitja brenda të njëjtës ditë tregtimi, në 

mënyrë që të gjitha pozicionet, zakonisht, të mbyllen para mbylljes së ditës së punës. Tregtarët që 

marrin pjesë në day trading quhen tregtarë aktivë ose day traders. Tregtarët që tregtojnë këtë kapacitet 

për shkaqe të fitimit marrin në tregun e kapitalit rolin e spekulatorit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading  
375 Scalping është një metodë e legjitimuar e tregtimit e bazuar në tregje të shpejta të momentit të 

shkatuara nga fluksi i porosive.  

http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html
http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trader
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading
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Për ta bërë më të thjeshtë e përshkruajmë këtë transaksion si një truk nëpërmjet të 

cilit një shoqëri me kapital të vogël, falë një financimi të madh të dhënë nga disa 

banka, ble një shoqëri me kapital të madh dhe më pas bën bashkimin me përthithje. 

Lind pyetja, cilat janë burimet që do të përdorë shoqëria blerëse për të paguar këstet 

për huatë që i kanë dhënë bankat në mënyrë që të kryhet blerja? Kuptohet që do të 

përdorë pjesë nga fitimet e shoqërisë që ka blerë. Konkretisht, shoqëria “X” sh.a. me 

kapital të vogël (100) ble një shoqëri “Y” sh.a me kapital (1000) pra dhjetë herë më të 

madhe se shoqëria “X”. Duke qenë se bëhet fjalë për një financim shumë të madh, do 

të jenë disa banka që i japin kredi shoqërisë “X” sh.a. Meqenëse bëhet fjalë për një 

shoqëri me fitime konstante, administratorët e shoqërisë “X” mendojnë të kërkojnë 

kredi në bankë dhe këstet ti paguajnë duke përdorur një pjesë të fitimeve të shoqërisë 

“Y”. Nëse ky mekanizëm funksionon, gjithçka është në rregull. Por ç’do të ndodhë 

nëse do të ndryshojnë disa prej faktorëve që lidhen me ekonominë si për shembull 

rënia apo tkurrja e saj? Mbi të gjitha duhet të kuptojmë se cilët janë subjektet që 

përfitojnë nga një transaksion i tillë? Mendojmë se, subjekti i vetëm që mund të 

përfitojë në këtë rast është shoqëria blerëse, sepse nëpërmjet këtij veprimi fiton 

kontrollin mbi një shoqëri me kapital shumë herë më të madh se kapitali i saj. Pra, 

“X” sh.a. si pasojë e blerjes së “Y” sh. a. me siguri ka fituar një pjesë të tregut për të 

mos thënë që në disa raste ka monopolizuar sektorin, por më e rëndësishmja është se 

nuk ka vënë para nga xhepi i vet dhe e gjithë kjo situatë nuk ka ndikuar në fitimet e 

shoqërisë “X” sh.a.  

Për sa i përket aksionarëve të vjetër të “Y” sh. a., apo investitorëve të cilët kishin 

investuar në këtë shoqëri, mund të themi se nuk kanë përfituar ndonjë gjë nga ky 

transaksion. Përkundrazi, me siguri kanë pësuar humbje. Domethënë, në rastin 

konkret  mbas blerjes shoqëria “Y” sh.a do të shohë se fitimet do të reduktohen pasi 

një pjesë e tyre është përdorur për të paguar këstet e kredisë që i kanë dhënë bankat 

shoqërisë “X” sh.a për të blerë shoqërinë “Y” sh.a.   

Problemi qëndron se ky nuk është i vetmi disavantazh. Nëse situata ekonomike 

nuk ndryshon dhe shoqëritë vazhdojnë të kenë fitime, sistemi do të vazhdojë të 

funksionojë. Por ç’do të ndodhë nëse fitimet do të pësonin rënie dhe shoqëritë do të 

gjendeshin në pamundësi për të paguar këstet e kredisë të marrë për të blerë shoqërinë 

“Y” sh.a?  Në radhë të parë, nuk mund të shpërndahen fitimet mes aksionarëve. Mund 

të themi se situata financiare e shoqërisë “Y” sh.a është vënë në rrezik.  

Në radhë të dytë, shoqëria “Y” sh.a, e cila para se të blihej nga shoqëria “X” sh.a 

ishte solide, mbas bashkimit me përthithje me shoqërinë “X” sh.a do ta gjejë veten 

debitore të një shume shumë të madhe. Në thelb, një shoqëri solide para blerjes si 

pasojë e rënies së fitimeve, do të gjendet debitore kundrejt bankave dhe e gjithë kjo në 

dëm të aksionarëve.  

Kuptohet që për ta bërë më të lehtë shembullin është thjeshtuar çdo gjë, por në 

shumicën e rasteve situata është më komplekse dhe e paqëndrueshme, për shkak se 

hyjnë në lojë disa faktorë si investitorët, aksionarët e pakicës, operatorët profesionistë, 

bankat, etj të cilët në të njëjtën kohë kryejnë një lloj tjetër operacioni. 

Pyetja që lind në lidhje me këtë argument është nëse ekzistojnë në treg shoqëri me 

karakteristika të tilla si paqëndrueshmëria. Përgjigjja është po, ekzistojnë. Pse është e 

rëndësishme që të jenë në dijeni të këtyre faktorëve të gjithë ata që investojnë 

kapitalin e tyre në shoqëri që bëjnë pjesë në tregun e aksioneve? Sepse, nëse duhet të 

                                                                                                                                                                      
376 Leveraged Buy-Out është mekanizmi me anë të të cilit shoqëria përdor kapitalin e marrë hua për një 

investim duke shpresuar që fitimet e realizuara do të jenë më të mëdha se shpenzimet dhe interesat që 

duhet të paguajë shoqëria për huanë e marrë. 
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kryhet një investim, afatmesëm ose afatgjatë, mbi një titull të caktuar dhe titulli nga 

momenti i hyrjes në treg (pra, nga momenti i blerjes) fillon të marrë vlerë, nëse do të 

verifikohej një rrezik kolapsi i shoqërisë, titujt do të shiteshin në fitim, pa pasur asnjë 

lloj problemi. Por, nëse objektivi i investimit është gjithmonë në periudhën afatmesme 

ose afatgjatë, pra mund të pranojmë të mbajmë titullin në humbje për muajt e parë me 

qëllim për të pasur në vijim një rimëkëmbje, nëse ndodh diçka shqetësuese në muajt 

në të cilat titulli është në humbje, do të detyroheshim të bllokonim investimin duke 

pësuar humbje si pasojë e falimentimit të mundshëm të shoqërisë.  

Ritheksojmë se, ky diskutim nuk gjen përgjigje logjike për operacionet e Day 

Trading ose Scalping, që janë operacione të kryera brenda pak ditëve ose minutave. 

Për të identifikuar titujt që kanë karakteristikat që kemi përmendur deri tani 

mjafton që të informohemi mbi historinë e disa prej shoqërive të listuara në bursë dhe 

të përpiqemi të kuptojmë se kush e ka kontrollin e shoqërisë dhe si e ka marrë këtë 

kontroll. Kush merret me investime të mëdha në bursë i njeh shumë mirë këto 

dinamika, gati në mënyrë perfekte, madje edhe me mirë se çdo broker apo këshilltar 

investimesh. Pavarësisht faktit se humbja që mund të pësojnë investitorët që 

investojnë miliona euro me raste nuk ndikon shumë në pasurinë e tyre, ata i njohin 

shumë mirë dinamikat e lartpërmendura. Për rrjedhojë, nuk mund të ndihen të 

përjashtuar nga mundësia për të njohur këto dinamika ata që investojnë kursimet e 

tyre duke rrezikuar të humbin gjithçka. 

Marrim rastin e “Parmalat”377 në Itali. Nëse do të kishim pyetur pjesën më të 

madhe të investitorëve të vegjël në lidhje me arsyen e blerjes së titujve “Parmalat” 

afatmesëm dhe afatgjatë do të përgjigjeshin se kështu i kishte këshilluar një mik ose 

sepse ishin konsumatorë të prodhimeve “Parmalat” dhe kishin besim te shoqëria. 

Është e qartë se këto nuk mund të jenë arsyet mbi të cilat bazohet një investim për një 

periudhë afatmesme dhe afatgjatë. 

Një rast tjetër është ai i Lehman Brothers378, një nga bankat e investimeve më të 

mëdha në Amerikë, falimentimi i të cilës ndikoi në krizën botërore. Kuptohet që kriza 

                                                           
377 Parmalat S.p.A. është një shoqëri italiane e specializuar në prodhimin e qumështit, kosit, panës dhe 

në sektorin ushqimor. Rënia Parmalat ka qenë skandali më i madh i falimentimit me mashtrim i kryer 

nga një shoqëri private në Evropë, Parmalat. U zbulua vetëm nga fundi i vitit 2003, pavarësisht se në 

vijim u provua se vështirësitë financiare të shoqërisë ishin të mëdha që nga fillimet e viteve 

nëntëdhjetë. 

Boshllëku i lënë nga shoqëria i maskuar nga pavërtetësia në bilanc, ishte rreth katërmbëdhjetë 

miliardë euro, në momentin e zbulimit u vlerësuan sa rreth gjysma e vlerës. Me akuzën e falimentit me 

mashtrim, është çuar në gjykim dhe më pas është dënuar me tetëmbëdhjetë vjet burg patroni i 

Parmalat, Calisto Tanzi, si dhe shumë nga bashkëpunëtorët e tij. Parmalati u shpëtua nga falimentimi 

dhe drejtimi i saj iu besua administrimit të jashtëzakonshëm të Enrico Bondi, që ka rregulluar pjesërisht 

llogaritë (edhe pse ende është e nevojshme të përgjigjet për kërkesat e dëmshpërblimit të investitorëve 

të vjetër). Nga korriku 2011 kontrollohet me 83,30% nga shoqëria franceze Lactalis. 
378 Lehman Brothers është një bankë investimesh amerikane, e katërta për nga madhësia, e themeluar 

ne 1850 në Montgomery, Alabama, nga vëllezërit Henry, Emanuel dhe Mayer Lehman. E kuotuar në 

NYSE me simbolin LEH është një nga operatorët primarë të tregut të titujve në shtetin amerikan. 

Në 2000 festoi 150 vjet nga themelimi, në 2005 u emërtua “Best investment Bank” Banka më e 

mirë e investimeve nga Euromoney, në 2006 është në vendin e parë në klasifikimin e Barron's për “500 

annual survey of corporate performance for the largest companies in the U.S. and Canada” (500 

vjetori i sondazhit të performancës së korporatës për kompanitë më të mëdha në SHBA dhe Kanada). 

Gjithashtu është dealer-i i parë i Bursës së Londrës përsa i përket volumit të tregtisë. Në 2007 ishte në 

vendin e parë në klasifikimin "Most Admired Securities Firm” (shoqëritë financiare më të preferuara) 

të Fortune. Realizoi fitime rekord për të katërtin vit rrjesht. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Parmalat
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Calisto_Tanzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Bondi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lactalis
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nuk mund të prekte bursën në Shqipëri për sa kohë që Bursa e Tiranës nuk është 

aktive. Nëse do të kishim pyetur një Investitor Institucional, përse kishte dalë nga 

titulli Lehman Brother duke shitur çdo gjë pak para “Crack-ut”, falimentimit, ai do të 

jetë përgjigjur se konsulentët apo analistët financiarë, pas një ekzaminimi të 

kujdesshëm të strukturës së shoqërisë dhe të veprimeve të kryera, nuk e vlerësonin më 

atë titull "transparent".379 Nga këtu është marrë vendimi për të dalë nga titulli. Nëse 

do i kishim bërë të njëjtën pyetje një sipërmarrësi në lidhje me Parmalat ndoshta do të 

kishte thënë “shoqëri interesante, por me strukturë pak transparente”.380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Më 15 shtator 2008 shoqëria ka njoftuar qëllimin e përdorimit të kapitullit 11 të Kodit amerikan të 

Falimentimit (një procedurë që zbatohet në rast falimentimi). Ky është falimentimi më i madh në 

historinë e SHBA-së. 
379 Filippo A., La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, 2012, fq. 224. 
380 Idem.  

http://it.wikipedia.org/wiki/2008


 

  118 

 

Kapitulli V 

Karakteristikat e operatorëve të bursës, veprimtaria, objektivat dhe avantazhet 

e tyre 

 

 

5.1 Operatorët e tregut 
 

Për të gjithë ata që kryejnë veprimtari në tregun financiar, është shumë e 

rëndësishme të kuptojnë se cilët janë pjesëmarrësit në “lojë”, si veprojnë ata, cilat janë 

avantazhet dhe objektivat e tyre. Pra, kush merret me këtë veprimtari duhet të dijë sa 

më shumë të jetë e mundur mbi punën e vet pasi, sa më shumë informacion të kesh në 

dispozicion aq më mirë mund të arrihen të menaxhohen vendimet në lidhje me 

investimet. E gjithë kjo, vlen për veprimet që duhet të kryhen, por më shumë akoma 

vlen për ato që nuk duhet të kryhen. Fillimisht, mendojmë se është e rëndësishme të 

identifikojmë pjesëmarrësit e tregut dhe, njëkohësisht, le të përpiqemi të analizojmë 

ndryshimet mes tyre. 

Në treg dallojmë Operatorët profesionialë dhe Operatorët e thjeshtë apo individët, 

ata të cilët investojnë drejtpërsëdrejti përmes tregtimit online apo shërbimeve bankare 

të investimeve në tituj të zgjedhur nga klienti dhe që më pas zbatohen nga  institucioni 

financiar. Mund të bëjmë dallimin midis Operatorëve Profesionalë Privatë dhe 

Operatorëve Profesionalë Institucionalë. 

Operatorët Privatë quhen “Traders” (tregtarë) dhe mund të realizojnë punën e tyre 

nga shtëpia, nga zyrat e tyre, apo nga dhoma tregtie të përgatitura për këtë lloj 

veprimtarie. Ata kanë në dispozicion të tyre kapital të konsiderueshëm dhe veprojnë 

në mënyrë të vazhdueshme në treg, me anë të metodave të veta dhe të sistemeve që 

kanë studiuar apo që kanë zhvilluar me kalimin e kohës, duke krijuar metoda të sakta 

mbi të cilat bazojnë aktivitetin e tyre. Normalisht, operatorët profesionalë privatë 

operojnë si në momentet kur tregu është në ngritje edhe në momentet kur tregu ka 

pësuar rënie dhe disponojnë atë çka disponohet në treg nga të gjithë, si  software të 

analizës teknike, të statistikës, platforma bankare.  

Ndërsa, operatorë profesionalë institucionalë janë bankat, shoqëritë e 

ndërmjetësimit të titujve, shoqëritë private të cilat kryejnë veprime që kanë 

karakteristikat e parashikuara në Direktivën e Tregjeve të Instrumenteve Financiarë 

(MiFID)381, domethënë profesionistë që kryejnë aktivitet shit-blerjeje të titujve sipas 

kushteve të përcaktuara nga vetë Direktiva.   

Operatorët kryesorë të tregut janë emetuesit, investitorët dhe ndërmjetësit.  

Emetuesi është një shoqëri aksionare ose një person tjetër juridik, titujt e kapitalit 

apo titujt e borxhit të të cilit janë objekt i një kërkese për listim, apo disa nga titujt e 

kapitalit apo të borxhit që janë aktualisht të listuara.382 Mund të përfshihen organizma 

ndërkombëtarë  të tilla  si Banka Botërore, FMN, BERZH, Qeveritë qendrore të çdo 

vendi të cilat emetojnë obligacione në tregun e brendshëm, Entet publike titujt e të 

cilave shpesh herë garantohen edhe nga qeveritë, shoqëritë private dhe institutet e 

kreditit. Neni 5 i Ligjit  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt” përcakton se, titujt, të 

quajtur ndryshe në ligje të tjera si “letra me vlerë”, emetohen nga Këshilli i 

                                                           
381 Markets in Financial Instruments Directive, Direktiva 2004/39/EC e Parlamentit Europian dhe e 

Këshillit e datës 2 prill 2004 në lidhje me tregjet e instrumenteve financiare e cila ka ndryshuar 

direktivat e Këshillit 85/611/EEC dhe 93/6/EEC dhe Direktivën 2000/12/EC e Parlamentit Europian 

dhe Këshillit dhe ka shfuqizuar Direktivën e Këshillit 93/22/EEC. 
382 Paragrafi 1.3, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
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Ministrave, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, njësitë e 

qeverisjes vendore, shoqëritë tregtare, si dhe nga persona të tjerë juridikë. Emetuesit 

shesin tituj për të pasur më shumë para për të financuar aktivitetet e tyre.383 

Investitorët, janë subjekte të cilët kërkojnë të investojnë fondet e tyre në tregjet e 

kapitalit. Investitorët mund të jenë persona privatë ose organizata të mëdha të quajtura 

investitorë institucionalë. Autoriteti, me vendim, i njeh personit juridik statusin e 

investitorit institucional, nëse konstaton se ky person juridik:384  

a) investon fondet e veta në tituj, për llogari të vet ose për të mbrojtur 

veprimtarinë tregtare nga risqet e tregut; 

b) ka përvojë në investimin dhe tregtimin e titujve.  

Investitorë institucionalë janë fondet e investimeve, fondet e pensioneve, shoqëritë 

e sigurimeve si dhe personat juridikë, të cilët investojnë në tituj vetëm për llogari të 

portofolave të tyre të investimit.385 Në botë ka më shumë se 4.000 fonde investimi dhe 

çdo ditë pushojnë veprimtarinë e tyre dhjetëra dhe krijohen dhjetëra të tjerë ose, si 

alternativë, shkrihen midis tyre.386 Statusi i investitorit institucional certifikohet me 

vendim të Autoritetit i cili miraton rregullore për procedurën dhe dokumentacionin e 

nevojshëm për certifikimin e investitorëve institucionalë.387  

Ndërmjetësit, janë specialistë në tregtimin e titujve dhe disponojnë informacion të 

mjaftueshëm për tregjet potenciale si dhe bëjnë vlerësimin e instrumenteve financiarë. 

Ata veprojnë në tregjet sekondare me qëllim për të lehtësuar takimin e ofertës me atë 

të kërkesës për tituj. Kemi të bëjmë me një agjent që kryen veprime për shitjen-

blerjen e instrumenteve financiare për llogari të një klienti, në këmbim të një 

shpërblimi që quhet komision. Duke qenë se, ndryshe nga emetuesit, nuk janë të 

interesuar në shitjen e një kategorie të caktuar titujsh, ndërmjetësit mbajnë pozicion 

neutral. Mund të përmendim këtu, bankat tregtare të cilat ushtrojnë veprimtari të 

shoqërive komisionere, shoqëritë komisionere, këshilltarët e investimeve.  

Në treg gjendet informacioni i nevojshëm për të vendosur për të blerë ose më 

mirë, me çfarë çmimi mund të blihet. Përveç kësaj, çmimi mund të ndikohet edhe nga 

faktorë të tjerë si për shembull, shumë blerës mund të ndikohen nga lajkat e 

ndërmjetësve të tillë si institutet financiare që veprojnë si ndërmjetës midis emetuesit 

dhe investitorit. Edhe në rastet kur informacioni që përmban prospekti është 

kontradiktor, ndërmjetësit  mund të bëjnë premtime të tilla, ndoshta edhe të 

pabazuara, që të çojnë investitorët drejt blerjes. Në gjykimin tonë, tregjet nuk do të 

ishin aq tërheqës për investitorët, nëse këta të fundit nuk do tu besonin ndërmjetësve 

me të cilët bëjnë marrëveshje.  

Direktiva e Tregut në Instrumente Financiare (MiFID) duket se u jep investitorëve 

besim në këtë fushë, duke kërkuar që të gjithë ata që veprojnë si ndërmjetës në treg të 

jenë të autorizuar për ta bërë këtë, pra të jenë ata vetë subjekt i rregullave që 

rregullojnë tregun dhe mbikëqyrjen.  

Pra, veprimet dhe sjellja e ndërmjetësve të paskrupujt mund të ndikojnë gjithashtu 

në vendimet e investimit. Ashtu si blerja e kamufluar nga bashkëpronarët e një sendi 

mund të çojë blerësin e pafajshëm në blerjen me çmim të gabuar, kështu edhe në 

                                                           
383 Fabrizi P.L. (nën kujdesin e) L’economia del mercato mobiliare, Egea, Milano, 2011, fq. 325. 
384 Neni 92, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt 
385 Neni 27, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
386 Fabrizi P.L. (nën kujdesin e) L’economia del mercato mobiliare, Egea, Milano, 2011, fq. 337. 
387 Neni 27, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt 
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tregjet e titujve, veprimet mashtruese të ndërmjetësve financiarë apo të subjekteve të 

tjerë mund të mashtrojnë një investitor të pamatur. Përhapja e thashethemeve të 

pavërteta ose shitja dhe blerja e titujve nga aksionarët, për të dhënë përshtypjen se 

çmimi është në rritje, do të sjellë fitim për këta persona. Por, këto praktika do të kenë 

edhe efekt zbutës në treg, sepse investitorët e ndershëm do të humbnin besimin në të 

dhe do të rrinin larg. Për të shmangur këto pasoja, Direktiva e Abuzimit të Tregut 

kërkon të nxjerrë jashtë ligjit këto praktika të pandershme.  

 

 

5.2 Avantazhet e investitorëve institucionalë në lidhje me investitorët jo 

institucionalë 

 

Investitorët institucionalë të tregut të titujve karakterizohen nga administrimi i 

kursimeve të mbledhura dhe të investuara në instrumente financiare, ky administrim i 

kundërvihet administrimeve, individuale, të portofolave të investimit, të cilat 

konsiderohen si “shërbim investimi”.388 Ndërkohë që në administrimet kolektive, pra 

administrimet e kryera nga investitorët institucionalë, individi është “pronar” i një 

fraksioni të pasurisë së “përbashkët” të të gjithë individëve të përfshirë në 

administrim, në administrimet e personalizuara nuk ka asnjë komunikim ndërmjet 

portofolave të investimit të individëve të ndryshëm.389 

Në synimin për t’u përgjigjur pyetjes se cilat janë avantazhet e të qenit investitor 

institucional i kushtojmë vëmendje, në radhë të parë, pajisjeve që përdoren për të 

operuar në treg. Kemi të bëjmë me platforma tregtimi me çmime të paarritshme nga 

individët, software që lejojnë marrjen e informacionit në kohë reale ndërmjet 

operatorëve të ndryshëm, software që lejojnë programimin e operacioneve pas 

verifikimit të kushteve të caktuara, software që mundësojë llogaritjen e përqindjes së 

suksesit të një operacioni financiar, programe të cilat lejojnë analiza shumë të 

avancuara mbi tregjet pa hasur limitet që normalisht hasin individët që operojnë nga 

shtëpia apo nga zyrat e tyre. Megjithatë, ndodh nganjëherë, që edhe veprimet e kryera 

nga individët nga shtëpia apo nga zyra e tyre, në disa raste, mund të përbëjnë avantazh 

të konsiderueshëm. 

Investitorët institucionalë kanë tarifa kuotimi më të ulëta se ata jo institucionalë. 

Kjo ndodh për shkak se transaksionet që kryejnë ata janë shumë herë më të mëdha se 

transaksionet e kryera nga investitorët jo institucionalë, bëhet fjalë për shuma të 

paarritshme nga këta të fundit. 

Për të sqaruar më mirë situatën, fillimisht, duhet të kemi parasysh se të gjithë 

urdhrat e blerjes apo të shitjes që jepen me synimin për të blerë apo për të shitur një 

titull të caktuar, regjistrohen në një regjistër. Ky regjistër përfaqëson një lloj skede 

teknike të titullit dhe quhet “Libër i Porosive”. Libri i porosive nënkupton një grupim 

të të gjitha porosive individuale të pranuar nga një shoqëri komisionere.390 Mbasi e 

pranon porosinë, shoqëria komisionere e regjistron atë në librin e porosive.  

Operatorët profesionalë institucionalë kanë një libër porosie për çdo titull, i cili i 

lejon të shohin të gjitha ofertat e mundshme për blerjen dhe shitjen e një titulli të 

caktuar. Pjesa më e madhe e subjekteve që merren me shërbime tregtimi online ofron 

një libër porosie për çdo titull me pesë ofertat më të mira për blerje dhe pesë ofertat 

                                                           
388 http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=4&id=60  
389 Idem.  
390 Neni 3, Rregullore mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit të porosive dhe të librit të 

transaksioneve, Miratuar me vendimin e Bordit të AMF-së nr. 115, dt. 11.09.2008. 

http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=4&id=60
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më të mira për shitje.391 Kjo do të thotë se në marrjen e vendimeve për investime në 

lidhje me të njëjtin titull, një operator institucional do të mund të përfitonte nga 

mundësia për të njohur, pikërisht në momentin e zgjedhjes, të gjitha sasitë e urdhrave 

të bëra në nivelet e ndryshme të çmimeve, ndryshe nga ata të cilët kanë mundësinë për 

të parë vetëm pesë më të mirat.392 

Një rregullim i tillë mungon në legjislacionin tonë, ndoshta kjo lidhet edhe me 

faktin se investitorët institucionalë shqiptarë, operojnë në operacione financiare 

shumë më të thjeshta. 

Gjithsesi, jo gjithmonë është e nevojshme të vëzhgojmë librin e porosive. Kjo 

varet nga lloji i veprimit që duhet të përdoret për investimet. Ndonjëherë, vëzhgimi i 

librit të porosive, mund të jetë vendimtar për të analizuar një parashikueshmëri të 

mundshme të tendencave.393 Për shembull, duke analizuar porositë në librin e 

porosive mund të kuptojmë nëse porositë për blerje janë më të mëdha se sa ato për 

shitje atëherë mund të themi se ka presion për blerje, më shumë kërkesa për blerje,  që 

përkthehet në rritje të çmimit, dhe anasjelltas. Nëse porositë për shitje janë më të 

mëdha, atëherë mund të themi se kemi të bëjmë me presion për shitje, kërkesa për 

shitje, i cili me shumë gjasë bën që të ketë ulje të çmimit.  

Në anën tjetër, duhet të kemi parasysh se jo gjithmonë ajo çka lexojmë në librin e 

porosive është e saktë. Marrim rastin kur një operator institucional paraprakisht ka 

blerë një sasi të konsiderueshme aksione të shoqërisë “X” të cilat nuk dëshiron t’i ketë 

më. Por, mund të ndodhë që në treg, në atë moment të caktuar, të mos ketë investitorë 

të gatshëm për të blerë të gjithë shumën e aksioneve që operatori ka ndërmend të 

shesë. Pra, mungon pala tjetër. Në këtë rast operatori për të arritur qëllimin e tij, mund 

të përdorë urdhrin GOA, të gjitha ose asnjë, për të tërhequr personat e tjerë për të 

blerë aksionet dhe në të njëjtën kohë mund të vendosë edhe një urdhër të fortë shitjeje 

“Iceberg order”, urdhër i fshehur domethënë i padukshëm në librin e porosive të 

operatorëve jo institucionalë (ky opsion për të fshehur të gjithë porosinë ose një pjesë 

të saj i lejohet vetëm operatorëve institucionalë).394 E gjithë kjo, do të prodhojë një 

rënie për shkak të faktit se dukej sikur nuk kishte urdhra për shitje, por në të vërtetë ka 

pasur një sasi të madhe urdhrash për shitje, madje edhe më të madhe se për blerje, e 

padukshme për operatorët e thjeshtë. Në një situatë të tillë, operatorët jo institucionalë 

nuk mund të shikonin sasinë e vërtetë të aksioneve në shitje, e cila do të bënte që 

çmimi i aksionit të pësonte një rënie të menjëhershme. Në thelb, ata u gjendën në një 

pozitë jo të favorshme në krahasim me operatorët institucionalë. 

Ndonëse libri i porosive lehtëson transaksionet me titujt, besojmë se, të kryesh 

tregtimin e titujve, duke u mbështetur vetëm në informacionin e ofruar nga librat e 

porosive nuk është e mjaftueshme, sepse profesionistët mund të shfrytëzojnë 

mundësinë e urdhrave të fshehur apo të padukshëm për operatorët e tjerë, të cilët nuk 

kanë instrumentet e nevojshme për të parë të gjithë librin e porosive në lidhje me një 

titull të caktuar.  

 

 

                                                           
391 Banfi A., I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della Borsa, Botimi i 

shtatë, ISEDI, Torino 2013, fq. 417. 
392 Idem.  
393Banfi A., I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della Borsa, Botimi i 

shtatë, ISEDI, Torino 2013, fq. 417.  
394 http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/book/asteriscati.php  

http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/book/asteriscati.php
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5.2.1 Porosia dhe llojet e porosive  

 

Porosia në lidhje me transaksionet e titujve është një shprehje e njëanshme e 

vullnetit të klientit, e dhënë me gojë, me shkrim ose si mesazh elektronik për të 

porositurin që, në këtë rast është shoqëria e autorizuar dhe që përmban një urdhër, për 

të kryer një transaksion të caktuar me titujt, në emër të shoqërisë komisionere dhe për 

llogari të klientit.395  

Ekzistojnë lloje të ndryshme urdhrash në bursë. Disa janë të thjeshtë dhe disa të 

përbërë. Shpesh herë ndodh që për të njëjtin lloj urdhri të përbërë të përdoren emra të 

ndryshëm nga broker-a të ndryshëm. Tre janë variablat e çdo urdhri: koha e hyrjes 

apo daljes (input/output), sasia dhe çmimi. 

Paragrafi 6.2.1 i Rregullores së Bursës përcakton llojet e urdhrave të vlefshëm në 

bursë: 

a. urdhra të përcaktuar (UP) - këto urdhra sipas llojit të titujve që tregtohet 

përcaktohen në vlerë, sasi ose/dhe çmim. 

- Për titujt e borxhit (bonot e thesarit, obligacionet etj.) 

 urdhër i përcaktuar në vlerë (UPV) - klienti përcakton vlerën e blerjes ose të 

shitjes dhe jo sasinë e titujve. 

 urdhër i përcaktuar në vlerë dhe në çmim (UPVÇ) – klienti, krahas vlerës 

monetare të transaksionit që dëshiron të kryejë përcakton edhe çmimin e 

blerjes ose të shitjes së titujve. 

- Për titujt e pronësisë (aksionet) 

 urdhër i përcaktuar në sasi (UPS) - klienti përcakton sasinë e blerjes ose të 

shitjes dhe jo çmimin e aksioneve. 

 urdhër i përcaktuar në sasi dhe në çmim (UPSÇ) – klienti, krahas sasisë 

përcakton edhe çmimin e blerjes ose të shitjes së aksioneve. 

- Për të gjithë llojet e titujve 

 urdhër i përcaktuar në çmim (UPÇ) klienti përcakton vetëm çmimin e blerjes 

ose të shitjes pa përcaktuar vlerën apo sasinë e titujve. 

b. urdhra të kufizuar në çmim (UKÇ) - klienti vendos limite çmimi, d.m.th më të 

lartin nëse është urdhër blerje, dhe më të ulëtin nëse është urdhër shitjeje. Urdhri 

ekzekutohet kur çmimi i tregut përputhet me limitet e vendosura. 

c. urdhra diskret (UD) - klienti nuk i vendos limite çmimit. Urdhrat ekzekutohen 

sipas gjykimit të përfaqësuesit të licencuar. 

Të gjithë urdhrat e mësipërm janë : 

“urdhra të gjitha ose asnjë” (GOA) - përfaqësuesi i licencuar duhet të blejë ose të 

shesë të gjithë sasinë e titujve ose asnjë prej tyre. GOA nuk është i vlefshëm për 

urdhrat e përcaktuar në çmim (UPÇ); 

“urdhra të kufizuar në kohë” (UKK) - ata janë të vlefshëm brenda periudhës së 

vendosur nga klienti; që shprehen në ditë (UKKD), javë (UKKJ) apo muaj (UKKM). 

Në bursë nuk mund të jepen urdhra me afat kohor mbi një vit. 

“urdhra të kushtëzuar” (UK) - aplikohen kur klienti shet tituj dhe në të njëjtin 

sesion blen të tjera letra me vlerë. 

Porositë, normalisht, quhen të vlefshme vetëm në orët kur është i hapur tregu 

(Market Hours). Të gjithë ndërmjetësit, bien dakord që të marrin pjesë edhe në 

                                                           
395 Neni 67, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
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kontraktimet që, ndonjëherë, kryhen para rënies tradicionale të kambanës që lajmëron 

hapjen zyrtare të tregjeve (Before the Bell) dhe pas atij që njofton mbylljen (After 

Hours). Këto kontraktime mund të ndodhin edhe në ambiente telematike private, në të 

cilat shkëmbimet mund të jenë pak të ekuilibruara, mashtruese ose çorientuese dhe 

për këtë më të rrezikshme. Arsye për të cilën, atyre që kanë ndërmend të veprojnë 

jashtë orëve kur tregu është i hapur, u kërkohet një miratim i shprehur për të vepruar 

në Extended Hours. 

 

 

5.2.2 Çfarë përmban Libri i Porosive? 

 

Libri i porosive përbëhet nga dy seksione. Në seksionin e majtë mund të shihet 

numri i blerësve që synojnë të blejnë titullin, sasia e titujve që duan të blejnë dhe 

çmimi me të cilin duan të blejnë. Në seksionin e djathtë  shfaqet numri i personave që 

synojnë të shesin titullin, sasia e titujve që kanë ndër mend të shesin dhe çmimi.  

Libri i porosive duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme në lidhje me porosinë e 

pranuar:396  

1. numrin në librin e porosive; 

2. llojin e porosisë (blej/shit); 

3. datën dhe kohën (orë dhe minuta) të pranimit dhe të paraqitjes së porosisë në 

sistemin e tregtimit të bursës; 

4. kohëzgjatjen e ekspozimit të porosisë, nëse është në mënyrë specifike 

përcaktuar ndryshe; 

5. mënyra e marrjes së porosisë; 

6. emrin dhe mbiemrin e personit që ka marrë porosinë; 

7. emër, mbiemër, adresën në rastin kur klienti është person fizik dhe emrin e 

shoqërisë, adresën e selisë kryesore dhe emri e personit të autorizuar në rastin 

e një personi juridik; 

8. përshkrimin e llogarisë së klientit; 

9. llojin dhe indeksin e titullit ose të derivativëve;  

10. sasinë e titujve dhe të derivativëve; 

11. çmimin e shprehur në njësi: për aksionet në lekë; për huanë e titujve si 

përqindje e vlerës nominale; për derivativët në lekë; (çmimi mbi porosinë për 

blerje shprehet si çmimi maksimal që klienti pranon të paguajë, ndërsa çmimi 

mbi porosinë e shitjes është i shprehur me minimumin e çmimit me të cilën 

klienti pranon të shesë); 

12.  një shënim që tregon se klienti është i informuar mbi të drejtat dhe detyrat e 

tij gjatë procesit të rregullimit dhe të ekzekutimit të transaksioneve me titujt; 

13. statusi i klientit; 

14. periudhën e vlefshmërisë të porosisë; 

15. data e modifikimit të porosisë: data, ora dhe mënyra e modifikimit; 

16. data e anulimit të porosisë: data, ora dhe mënyra e anulimit, dhe gjithashtu 

edhe numrin e porosisë së re nëse është hapur një e tillë; 

17. përshkrimin e statusit të porosisë; hapur, anuluar, ekzekutuar, pjesërisht e 

ekzekutuar, modifikuar, skaduar; 

18. të dhëna që transaksioni në fjalë është një tregtim në bllok.  

                                                           
396 Neni 4, Rregullore mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit të porosive dhe të librit të 

transaksioneve, Miratuar me vendimin e Bordit të AMF-së nr. 115, dt. 11.09.2008. 
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Përveç të dhënave në lidhje me porosinë, Libri i porosive duhet të përmbajë edhe të 

dhëna të tjera në lidhje me ekzekutimin e porosisë:397  

1. datën dhe kohën (orë, minutë dhe sekondë) e ekzekutimit; 

2. përshkrimin e Bursës; 

3. numrin e transaksionit në Bursë; 

4. sasinë e titujve ose të derivativëve në lidhje me mënyrën e ekzekutimit, nëse 

porosia është kryer në mënyrë të pjesshme në transaksione të ndryshme ose në 

një ekspozim të përbashkët të porosive; 

5. çmimin; 

6. vlerën totale; 

7. vlerën totale dhe çmimin mesatar të ekzekutimit; 

8. emrin dhe mbiemrin e komisionerit që ka ekzekutuar transaksionin. 

Libri i porosive mbahet për të paktën pesë vjet nga fundi i veprimtarisë tregtare, të 

cilit i referohet.398 

 

 

5.3 Tregtimi i brendshëm (internal dealing) 

 

Tregtimi i brendshëm nënkupton tregtimin e titujve nga persona të brendshëm të 

cilët janë në dijeni të informacioneve që nuk janë të njohura publikisht dhe po të 

bëhen të njohura, kanë ndikim mbi çmimin e këtyre titujve si edhe në efiçencën e 

tregut të kapitalit. 

Le të shohim si mund të vëzhgojmë lëvizjet e investitorëve institucionalë në disa 

raste. Supozojmë sikur personi X është administratori i shoqërisë “Y” ose njëri nga 

anëtarët e këshillit të administrimit ose bashkëshorti/bashkëshortja e administratorit 

ose e ndonjërit prej anëtarëve. Për rrjedhojë, mendojmë se ky person ka më shumë 

informacion se operatorët e thjeshtë të tregut në lidhje me një titull të caktuar të 

shoqërisë, për shembull ka informacione në lidhje me mundësinë e një oferte publike 

për blerjen e aksioneve. Këto informacione mund të çojnë në rritjen e çmimit të 

titujve. 

Kjo nuk do të thotë që domosdoshmërisht blerja e aksioneve të shoqërisë nga ana 

e administratorit do të konsiderohet si Insider Trading, përdorim i informacionit të 

privilegjuar me qëllim përfitimin.  

Origjina e legjislacionit vjen nga Direktiva 2003/6/CE (Market Abuse)399. 

Informacion i privilegjuar konsiderohet informacioni për rrethanat, të cilat nuk janë të 

njohura publikisht e që kanë të bëjnë me porosi të palëve të treta për blerjen ose 

shitjen e instrumenteve financiare.400 Pra, sipas legjislacionit tonë, Informacion i 

privilegjuar janë të gjitha faktet, të cilat nuk janë bërë të njohura publikisht dhe të cilat 

i përkasin një ose më shumë emetuesve të titujve ose janë të lidhura me vetë titujt dhe 

të cilat, nëse do të viheshin në dispozicion të publikut, mund të ndikonin në tregun e 

bursës ose në çmimin e titujve. 

                                                           
397 Idem. 
398 Neni 68, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
399 Abuzimit me Tregun, Direktiva 2003/6/EC e Parlamentit dhe e Këshillit e 28 Janarit 2003 

Direktivën “Për trajtimin e informacionit të brendshëm dhe manipulimin e tregut” implementuar nga 

Direktiva 2003/124/EC.  
400 Neni 93, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
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Legjislatori synon të tutelojë integritetin e tregjeve duke favorizuar besimin e 

operatorëve të thjeshtë në drejtim të çmimit të përshtatshëm.  

Mund të ndodhë që administratori të dëshirojë  të blerë aksionet e shoqërisë sepse 

beson në shoqërinë për të cilën është përgjegjës ose, sepse preferon të ketë në portofol 

aksione të kësaj shoqërie dhe jo të shoqërive të tjera. 

Në lidhje me nxjerrjen e informacionit të rezervuar nga persona që e zotërojnë 

(Insider Trading), legjislacioni shqiptar parashikon për personin, i cili, në mënyrë të 

autorizuar ose të paautorizuar, vihet në dijeni të informacionit të privilegjuar, për të 

cilin publiku nuk ka dijeni e që mund ta përdorë me qëllim fitimi material për vete, 

për një palë të tretë apo në dëm të kësaj të fundit dënimin me gjobë nga 100.000 deri 

në 1.000.000 lekë ose burgim deri në një vit.401 Gjykojmë se, ky rregullim është disi 

evaziv duke pasur parasysh se bëhet fjalë për persona të cilët drejtojnë shoqëri të 

mëdha dhe mund të kenë përfitime të jashtëzakonshme. Për rrjedhojë, mendojmë se 

duhet të jenë të mirë përcaktuara rastet kur dënimi konsiston në gjobë dhe kur 

konsiston në burgim apo edhe rastet kur personi dënohet njëkohësisht me gjobë dhe 

burgim.  

Për të qenë të saktë,  kemi të bëjmë me Insider Trading në rastet kur personat, të 

cilët, janë në zotërim të informacioneve të privilegjuara për titujt apo për emetuesit e 

tyre, për shkak të pjesëmarrjes në kapitalin e një shoqërie ose në ushtrimin e një 

funksioni, detyre ose profesioni: 

- kryejnë operacione (të blerjes shitjes, etj.), në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, për 

llogari të vet ose të të tretëve, për instrumente financiare duke përdorur këto 

informacione; 

- i komunikojnë këto informacione tek të tjerët ose, në bazë të tyre, shtyjnë të tretët të 

kryejnë operacione me instrumente financiare. 

Në nenin 94 të ligjit “Për titujt” përcaktohet se personat të cilët zotërojnë 

informacion të privilegjuar janë personat të cilët i marrin këto informacione gjatë 

kryerjes së punës, profesionit ose detyrës së tyre të quajtur ndryshe subjekte primarë 

si edhe personat e lidhur të quajtur ndryshe subjekte sekondarë.  

Ndër personat që zotërojnë informacion të privilegjuar mund të përmendim 

anëtarët e drejtorisë, këshillave mbikëqyrëse ose organeve të tjera të emetuesit, 

shoqëritë komisionere, si edhe anëtarët e Bordit të Autoritetit, nëpunësit dhe 

punonjësit e tjerë. 

Persona të lidhur konsiderohen ata persona të cilët kanë marrëdhënie personale 

apo financiare me personat që zotërojnë informacion të privilegjuar.  Mund të 

përmendim këtu:402 

a) bashkëshorti/bashkëshortja, prindërit, vëllezërit ose motrat e bashkëshortit/ 

bashkëshortes; 

b) fëmijët, prindërit, vëllezërit, motrat, fëmijët e fëmijëve ose 

bashkëshorti/bashkëshortja e personave të mësipërm; 

c) personat e lidhur me personin e autorizuar për të përfaqësuar ose për të 

mbikëqyrur shoqërinë. Persona të lidhur janë: të paralindurit apo të paslindurit, 

të afërmit në vijë të tërthortë të shkallës së dytë, birësuesi ose i birësuari, i 

afërmi i shkallës së parë i bashkëshortit/bashkëshortes; 

d) një person, që banon me personin e autorizuar për të përfaqësuar ose për të 

mbikëqyrur shoqërinë. 

                                                           
401 Neni 141, Ligji  Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt 
402 Neni 13, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
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Në rast se administratori i një shoqërie të listuar në bursë, edhe pse zotëron 

informacion të privilegjuar, dëshiron të blerë aksione nga kjo shoqëri, brenda 15 

ditëve nga momenti i kryerjes së transaksionit duhet ti raportojë emetuesit, Autoritetit 

dhe Bursës.  

Nëpunësit e Autoritetit, sa herë që marrin ose shesin tituj, raportojnë, brenda dy 

ditëve, për këtë tek eprori i tyre i drejtpërdrejtë, ndërsa anëtarët e bordit, brenda dy 

ditëve pas datës së blerjes ose shitjes, e deklarojnë në faqen zyrtare të Autoritetit, si 

dhe ua dërgojnë mjeteve të komunikimit masiv njoftimin, ku shpjegojnë llojin e 

titujve, emetuesin, datën dhe bazat ligjore për marrjen ose shitjen e tyre.403 

Të gjithë personat të cilët zotërojnë informacion të privilegjuar i  japin Autoritetit 

të dhënat e kërkuara, për të vendosur nëse është keqpërdorur apo jo ky informacion.   

Duke ju referuar shembullit të mësipërm na lind një pyetje: Nëse administratori i 

shoqërisë “Y” ose njëri nga anëtarët e këshillit të administrimit ose 

bashkëshorti/bashkëshortja e administratorit ose e ndonjërit prej anëtarëve blen një 

pjesë të madhe të aksioneve të shoqërisë ju çdo të bënit? Gjykojmë se, të blesh 

aksione të një shoqërie në të cilën ka investuar edhe vetë administratori duke blerë 

aksione (internal dealing), është më e sigurt se të investosh në një shoqëri ku as 

personat që kanë lidhje me të nuk investojë. Për rrjedhojë, duhet të kemi kujdes mos 

ngatërrojmë situatën kur kemi të bëjmë me internal dealing dhe kur kemi të bëjmë me 

insider trading.  

 

 

5.4 Pjesëmarrja në kapitalin e një shoqërie të listuar në bursë  

 

Ajo çka bashkon tregtimin e brendshëm (internal dealing) me pjesëmarrjen e 

rëndësishme në kapitalin një shoqërie të listuar në bursë është raportimi i detyrueshëm 

nga ana e subjekteve të cilët kanë kryer veprime me disa karakteristika të caktuara.  

Dallimi qëndron në faktin se, ndërsa në rastin e tregtimit të brendshëm raportimi 

duhet të bëhet nga subjekte të cilët zotërojnë informacion të privilegjuar për shkak të 

funksionit që kryejnë, në rastin e pjesëmarrjes në kapital raportimet kryhen nga ata 

subjekte të cilët fitojnë ose humbasin pronësinë e aksioneve të një shoqërie që kalon 5 

për qind, 10 për qind, 25 për qind, 30 për qind, 50 për qind dhe 75 për qind të kapitalit 

të shoqërisë.  Ashtu si e kemi përmendur edhe në kapitullin e tretë, në lidhje me këtë 

situatë duhet të njoftohen Autoriteti, emetuesi, si edhe bursa ku është listuar shoqëria 

publike emetuese. 

 Një ndryshim i tillë, në një shoqëri të listuar në bursë me kapital shumë të madh 

(p. sh një miliard euro), do të konsiderohej shumë i rëndësishëm duke qenë së 5% e 

kapitalit përfaqëson një shumë të konsiderueshme si në lidhje me kapitalin e përdorur 

për të blerë aksionet ashtu edhe në lidhje me peshën e vendimeve që do të merren në 

këtë shoqëri. Për këtë arsye, është shumë i rëndësishëm raportimi dhe marrja dijeni 

nga ana e publikut. 

Mendojmë se, kush synon të blerë një sasi kaq të madhe aksionesh të një shoqërie 

të listuar në bursë nuk e bën atë për të bërë tregti afatshkurtër. Arsyeja e një veprimi të 

tillë mund të jetë arritja e një pozite të qëndrueshme në lidhje me  investimin në këtë 

shoqëri.  

Investitorët në aksione kanë disa shqetësime të tjera, që lidhen me faktin se si 

bashkëpronarë të biznesit, ata nuk duan që investitorë të tjerë të blejnë pjesë të mëdha 

                                                           
403 Neni 153, Ligji Nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për Titujt”.   
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të aksioneve pa u vënë në dijeni për këtë dhe, në rastet kur ajo pjesë është aq e madhe 

sa i jep këtij aksionari elemente të kontrollit, ata duan të sigurohen se, nëse vendosin 

të mos vazhdojnë investimin e tyre, aksionari tjetër do të bëjë një ofertë për aksionet e 

tyre, me çmimin që lidhet me tregun aktual.  

Nëse i referohemi legjislacionit europian, TOD404 ofron mbrojtje ndaj mbajtjes së 

fshehtë të aksioneve duke kërkuar informimin e blerjeve ose disponimit të aksioneve 

që marrin një përqindje të specifikuar të aksioneve të kapitalit të aksioneve të 

emetuesit. Kjo direktivë jep një mbrojtje të mëtejshme duke kërkuar që kur pjesa e 

aksioneve është shumë e madhe, blerësi duhet të bëjë një ofertë për aksionet e 

mbetura të emetuesit.  

Aksionarët që zotërojnë një numër të madh të aksioneve në një shoqëri kanë, 

gjithashtu, interes në ruajtjen e kuotës së tyre proporcionale të kapitalit, për shembull, 

për të ruajtur influencën e tyre në administrim e cila mund të zbehet nga një emetim i 

aksioneve të reja që i drejtohet investitorëve të jashtëm.  Aksionarët e vegjël do të 

jenë të shqetësuar në lidhje me faktin se, veçanërisht, kur kemi të bëjmë me emetim të 

aksioneve të reja me çmim në zbritje në krahasim me çmimin e tregut, ato duan të 

përfshihen në çdo ofertë në mënyrë që të mund të përfitojnë nga kushtet favorizuese. 

Në një situatë të tillë, ligji ynë parashikon se aksionarët e shoqërisë kanë të drejtën e 

parablerjes për aksionet e emetuara rishtazi, në përpjesëtim më pjesën e kapitalit të 

regjistruar, që përfaqësojnë aksionet e zotëruara prej tyre. Kjo e drejtë ushtrohet jo më 

vonë se 20 ditë pas publikimit të vendimit për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë.405 

Legjislacioni europian i shoqërive tregtare, zakonisht, siguron mbrojtjen e 

aksionarëve në këtë fushë duke kërkuar që emetimet e reja të aksioneve me kesh të 

bëhen për aksionarët ekzistues në bazë të së drejtës së parablerjes.  

Në gjykimin tonë, është shumë e rëndësishme të zotërosh këto informacione, duke 

qenë se, investimi i shumave kaq të mëdha konfirmon interesin e investitorëve 

institucionalë në lidhje me një titull të caktuar. 

Lind pyetja se cilët janë personat që merren me blerje të tilla? Mund të jenë 

individë, që kanë në dispozicion një kapital shumë të madh si për shembull 

sipërmarrësit, financierët etj, të cilët duke qenë se e konsiderojnë strategjike 

pjesëmarrjen në një shoqëri të caktuar blejnë një sasi shumë të madhe aksionesh. Nga 

ana tjetër, janë investitorët institucionalë ata që mund të kryejnë blerje të tilla. 

Gjithsesi, mendojmë se, kur kemi të bëjmë me investime të mëdha duhet të 

analizojmë me shumë kujdes momentin e kryerjes së investimit.  

Zakonisht, investitorët institucionalë (p.sh fondet e investimit) mbledhin kapitalin 

e klientëve të tyre në të gjithë territorin dhe vetëm pasi të kenë mbledhur kapitalin që 

kishin për synim të mblidhnin, fillojnë të kryejnë investime në tregje. Më pas, 

përzgjedhin titujt ku do të investojnë dhe investojnë pa një përcaktim kohor. Kjo 

mund të arsyetohet me faktin se, pas investimit të tyre për një afat disa vjeçar, titulli 

mund të pësojë rënie dhe në vitet pasardhëse mund të pësojë ngritje. Për rrjedhojë, 

mendojmë se është e nevojshme të kihet shumë kujdes në interpretimin e këtij lloj 

informacioni. 

 

 

                                                           
404 Direktiva 2004/25/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, 21 Prill 2004 “Mbi ofertat për marrjen 

e kontrollit”. 
405 Neni 174, paragrafi I, Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar. 
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5.5 Blerja e aksioneve nga vetë shoqëria  “BUY BACK” 

 

Termi Buy Back, zakonisht, përdoret për të treguar riblerjen e aksioneve të veta 

nga një shoqëri e kuotuar në bursë.  

Në rrethanat kur një aksionar dëshiron të shesë aksionet e tij dhe shoqëria refuzon 

kalimin e këtyre aksioneve tek të tretët, aksionarët e mbetur në shoqëri kanë të parët të 

drejtën e blerjes së aksioneve që janë vënë në shitje.406 Në rast se aksionarët nuk e 

ushtrojnë të drejtën e parablerjes, këto aksione mund të blihen nga vetë shoqëria.  

Sipas legjislacionit shqiptar, blerja e aksioneve nga vetë shoqëria lejohet vetëm në 

rastet e parashikuara në ligjin nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. 

- Aksionarët, të cilët zotërojnë aksione, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të 

kapitalit të regjistruar të shoqërisë ose një përqindje më të vogël, të 

parashikuar në statut, mund t'u drejtojnë administratorëve një kërkesë me 

shkrim, përfshirë komunikimin me postë elektronike, për të thirrur asamblenë 

e përgjithshme dhe/ose, jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së 

asamblesë, të kërkojnë përfshirjen e çështjeve të caktuara në rend të ditës. Në 

kërkesë duhet të jepen arsyet dhe objektivat, si edhe çështjet për të cilat duhet 

të marrë vendime asambleja e përgjithshme. Nëse kërkesa nuk është pranuar, 

këta ortakë kanë të drejtë të thërrasin asamblenë e përgjithshme e të vendosin 

çështje në rendin e ditës, nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse 

parashikohet nga statuti, me njoftim, nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi 

me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë 

aksionarëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen 

e asamblesë. Nëse asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar 

prej këtyre nuk përfshihet në rendin e ditës, secili prej aksionarëve, që kanë 

bërë kërkesën, ka të drejtë të kërkojë blerjen e aksioneve nga vetë shoqëria. 407 

- Nëse mëma zotëron 90 për qind ose më shumë të pjesëve, aksioneve apo 

kuotave të shoqërisë së kontrolluar, zotëruesit e pjesëve, aksioneve apo 

kuotave të mbetura kanë të drejtë t'i kërkojnë mëmës t'ua blejë këto me 

çmimin e tregut, brenda 6 muajve nga kërkesa.408 

- Kur aksionarët apo ortakët e shoqërive që bashkohen nuk kanë dhënë pëlqimin 

për bashkim, atëherë këta kanë të drejtë të kërkojnë nga shoqëria që rezulton 

nga bashkimi blerjen me vlerë tregu të aksioneve apo kuotave të zotëruara të 

tyre.409  

- Një shoqëri mund të ndahet me vendim të asamblesë së përgjithshme, duke 

transferuar të gjitha aktivet e pasivet e veta në favor të dy ose me shumë 

shoqërive ekzistuese apo të themeluara rishtazi. Kur aksionarët apo ortakët e 

shoqërisë që ndahet  nuk kanë dhënë pëlqimin për ndarjen, kanë të drejtë të 

kërkojnë nga shoqëria blerjen me vlerë tregu të aksioneve apo kuotave të 

zotëruara të tyre nga shoqëria që rezulton nga ndarja.410 

- Kur aksionarët apo ortakët e shoqërive që shndërrohen nuk kanë dhënë 

pëlqimin për shndërrimin, atëherë këta kanë të drejtë të kërkojnë nga shoqëria 

                                                           
406 Malltezi, A. E Drejta Shqiptare e Shoqërive Tregtare, Mediaprint, Tiranë, 2011, fq 134. 
407 Neni 139, Ligji nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
408 Neni 212, Ligji nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
409 Neni 223, Ligji nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
410 Neni 227, Ligji nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
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që rezulton nga shndërrimi blerjen me vlerë tregu të aksioneve apo kuotave të 

zotëruara të tyre.411  

Aksionet e blera nga vetë shoqëria duhet të shiten ose të anulohen brenda një viti. 

Gjatë periudhës së mbajtjes së aksioneve të blera, shoqëria nuk mund të ushtrojë të 

drejtat që rrjedhin nga pronësia apo zotërimi i tyre, siç janë e drejta e votës, e drejta 

mbi dividendin etj.412 

Në legjislacionin komunitar ka hyrë në fuqi një ndryshim i direktivës së dytë 

komunitare në fushën e shoqërive tregtare. Për sa i përket disiplinës së blerjes së 

aksioneve të veta, direktiva 2006/68/EC ka ndryshuar shumë direktivën e dytë, duke 

rishkruar të gjithë paragrafin 1 të nenit 19. Parashikohet, para së gjithash, që nëse 

legjislacioni i shtetit anëtar lejon që shoqëria të blerë aksionet e veta, atëherë 

operacioni duhet të jetë i varur nga kushtet në vijim: 

- Duhet të ketë një miratim nga asambleja e përgjithshme, e cila përcakton 

numrin maksimal të aksioneve që do të blihen, periudhën për të cilën është 

dhënë autorizimi, afati maksimal për të cilën nuk duhet të kalojë pesë vjet, 

dhe, çmimin minimal dhe maksimal që shoqëria mund të paguajë për aksionet 

e saj. Në këtë pikë, edhe ligji ynë bën të njëjtin përcaktim, pra është shoqëria, 

asambleja e përgjithshme, organi kompetent që vendos për të blerë aksioneve 

e veta. 

Në gjykimin tonë, vendosja nga ana e asamblesë së përgjithshme e “çmimit 

minimal” që duhet të paguajë shoqëria për blerjen e aksioneve të veta nuk mbron 

ndonjë interes të veçantë.  

Në veçanti, nuk duket se nuk mund të pranohet që, “si një mbivlerësim i 

aksioneve jo vetëm do të çonte në rezultate ekonomike jo të pëlqyeshme, por do të 

përkthehej në një avantazh të pajustifikuar për tjetërsuesit (nga kjo treguesi i çmimit 

maksimal), kështu, nga ana tjetër, reduktimi i çmimit të tregut nën një minimum të 

caktuar, nuk mund të konsiderohet një sinjal alarmues në lidhje me situatën e 

shoqërisë apo të sjellë dyshimin e bazuar se disa operacione kanë si qëllim, në një 

moment krize, të favorizojnë disa aksionarë të caktuar”.413 

 Në fakt, as argumenti i parë dhe as i dyti nuk janë bindës. I pari jo sepse, nëse 

çmimi është “i ulët”, domethënë më i ulët se çmimi që do të ishte paguar në mënyrë të 

arsyeshme në momentin e vendimit të asamblesë për autorizim, është e qartë se 

shoqëria është në gjendje të keqe por është edhe po aq e qartë se duke blerë aksionet e 

saj, vetë shoqëria do të paguante pak. Çështja, pra, nuk është ajo e blerjes së 

aksioneve me një çmim të lartë ose të ulët, por blerja e aksioneve me një çmim të 

drejtë, pra, jo shumë të lartë nga perspektiva e shoqërisë blerëse, në krahasim me 

vlerën e shoqërisë në një moment të caktuar. Në një situatë të tillë nuk kemi të bëjmë 

me probleme pragjesh të vlerës minimale të konsideruara në mënyrë abstrakte, por 

kemi të bëjmë me probleme çmimesh të vlerësuara konkretisht, në një moment të 

caktuar dhe në lidhje me vlerën e “mallit” (pjesëmarrjes në shoqëri) për të cilën duhet 

të paguajë. Ky argument shpjegon edhe pse nuk është i pranueshëm shpjegimi sipas të 

cilit “çmimi minimal është parashikuar nga ligji për të evituar një ulje të pajustifikuar 

                                                           
411 Neni 223 dhe 229, Ligji nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. 
412 Malltezi, A., E Drejta Shqiptare e Shoqërive Tregtare, Mediaprint, Tiranë, 2011, fq 134. 
413 Antonucci A., Fortunato S. e Sabatelli E., in La seconda direttiva CEE in materia societaria, në 

kujdesin e  L. Buttaro e A. Patroni Griffi, Milano, 1984, fq. 279. 
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të çmimit të tregut të aksioneve, që do të ishte në dëm të aksionarëve të cilët nuk i 

shesin aksionet e tyre”.414 Pavarësisht kësaj, duhet të kemi parasysh se mund të jetë e 

dobishme të kryhet operacioni i blerjes së aksioneve të veta kur gjërat nuk janë duke 

shkuar mirë për shoqërinë, pra kur aksionet janë negociuar me çmime shumë më të 

ulëta se vlerat e tyre të mëparshme. 

Argumenti i dytë është akoma më pak bindës, sepse nuk kuptohet se si blerja e 

aksioneve në një moment të krizës së shoqërisë me një çmim të ulët, por të drejtë 

mund të favorizojë disa aksionarë. Këtu bëhet fjalë për mbrojtjen e parimit të barazisë 

së trajtimit midis aksionarëve ndaj shoqërisë edhe në rastin e operacionit të blerjes së 

aksioneve të saj. 

Së fundmi, nuk bind as shpjegimi tjetër i dhënë nga doktrina sipas të cilit 

operacioni nuk duhet të ketë “karakter spekulativ, por duhet të pajtojë interesin e 

shoqërisë me atë të ortakut tjetërsues”415 dhe në të njëjtat terma F. Carbonetti i cili 

thotë se “ndërsa është e qartë arsyeja e tregimit të çmimit maksimal … është shumë 

më pak e qartë ajo e tregimit të pagesës minimale”.  

Në fakt nuk kuptohet si dhe përse shoqëria, me vendimin e saj, duhet dhe mundet 

të tutelojë interesin individual të aksionarit tjetërsues. Sigurisht që ky aksionar mbetet 

i lirë të shesë ose të mos shesë me një çmim të caktuar qoftë edhe të ulët dhe, 

gjithashtu, disponon tërësinë e instrumenteve të së drejtës private në mbrojtje të 

pozicionit të tij të kontraktorit duke filluar nga zgjidhja e kontratës.  

Në të vërtetë nuk është logjike që, nga njëra anë të lejohet që shoqëria të blerë 

“falas” aksionet e veta dhe, nga tjetra, të pengohet që vetë shoqëria të mund të 

përfitojë nga mundësia e blerjes nga një aksionar aksione me çmim shumë të 

përshtatshëm pra më të ulët në krahasim me pragun e vendosur.  

Për të gjitha këto arsye, besojmë se legjislatori komunitar do të kishte bërë mirë ta 

abrogonte këtë parashikim. Sepse, në mungesë të një parashikimi normativ që të 

detyrojë vendosjen e një çmimi minimal, vendimi i asamblesë për autorizimin mund 

ta vendosë po njëlloj këtë ose statuti i shoqërisë të parashikojë mundësinë për të 

kërkuar përcaktimin e tij. Për këtë mund të shihet shprehimisht neni 19, paragrafi 1, i 

direktivës së dytë siç është ndryshuar. Ky është një diskutim tjetër, i cili nuk 

kundërshton aspak arsyetimin e mësipërm.  

- Blerjet nuk duhet të kenë efektin e reduktimit të aseteve të shoqërisë nën 

kapitalin e regjistruar dhe rezervave që ligji ose statuti nuk lejojnë të 

shpërndahen, përveç asaj pjese të kapitalit të regjistruar, dhe këtu qëndron 

ndryshimi me legjislacionin e mëparshëm të BE-së, që përbëhet nga shuma e 

kapitalit të regjistruar që nuk kërkohet nga kompania, kur kjo e fundit" (d.m.th 

pjesa që nuk kërkohet) nuk llogaritet në aktivin e bilancit; 

- Vlera nominale, ose në mungesë të saj, vlera e llogaritur e aksioneve të blera, 

duke përfshirë këtu edhe aksionet e blera më parë nga shoqëria dhe që 

zotërohen nga ajo, si edhe aksionet e blera nga një person që vepron në emër 

të vet por për llogari të shoqërisë, nuk duhet të kalojë kufirin e përcaktuar nga 

Shtetet Anëtare. Vlera nominale e aksioneve nuk duhet të kalojë 10% të 

kapitalit të regjistruar; 

- Bëhet fjalë vetëm për aksionet e shlyera plotësisht. 

 

                                                           
414 Nobili R., Osservazioni in tema di azioni proprie, Revista e shoqërive tregtare., 1987, fq. 84. 
415 Partesotti G., Le operazioni sulle azioni, në trattato delle società per azioni, drejtuar nga G.E. 

Colombo e G.B. Portale, 2*, Torino, 1991, fq. 395. 
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Në kuadër të këtij diskutimi, na lind pyetja: përse një shoqëri duhet të riblerë 

aksionet e veta? 

Mendojmë se, një nga motivet mund të lidhet me mbështetjen e vlerës së titullit në 

bursë, pasi duke blerë titullin shoqëria mund të rritë vlerën e tij, ose në rastin e një 

titulli që pëson luhatje mund të përdoret si një strategji “stabilizimi”.  

Një motiv tjetër mund të jetë i ngjashëm me një nga motivet për të cilët kemi folur 

më parë për operacionet e Internal Dealing, pra, ti japim një sinjal besimi tregut në 

lidhje me titullin. 

Gjithashtu, shoqëria mund të riblerjë aksionet e saj me qëllim akumulimin e 

titujve në rast se ka rrezik të bërjes së ofertës publike për marrjen e shoqërisë, që 

nënkupton ofertën e çmimit të shoqërisë nga ana e shoqërive konkurrente që duan të 

marrin në zotërim aksione për të blerë vetë shoqërinë.  

Në shumicën e rasteve, blerja e aksioneve nga ana e vet shoqërisë  i detyrohet 

faktit se administratorët e shoqërisë së kuotuar mendojnë se vlerat e titujve kanë 

arritur një çmim tregu më të ulët se ai i shoqërisë, prandaj gjykohet se pikërisht ai 

moment i caktuar mund të jetë momenti më i mirë për të ri-blerë aksionet e veta.416 

Nuk mund të mos mendojmë se ky veprim, mund të kryhet për të përmirësuar 

indekset e gjendjes së shoqërisë. Me anë të riblerjes së aksioneve të saj, reduktohet 

numri i aksioneve dhe si pasojë duke reduktuar numrin rritet, për shembull, fitimi për 

aksion ose kthimi për aksion, që përfaqëson një parametër të përdorur për ata që 

kryejnë investime në periudhën afatgjatë dhe për ata që vlerësojnë këto shoqëri për ti 

dhënë një “Rating”, pra një gjykim të të qenit e shëndetshme për shoqërinë, që bëhet 

publike. Për rrjedhojë, kjo përbën një mënyrë për nxitjen e publikut në rivlerësimin e 

mundësisë të blerjes së aksioneve. 

Një artikull në lidhje me këtë argument ka mbetur në mendjen e operatorëve të 

tregut dhe ka të bëjë më intervistën e përfshirë në librin “Misteri d’Italia”, Mistere të 

Italisë të Fabio Tamburini. Intervistë për Aldo Ravelli, agjent shkëmbimi dhe 

konsulent i shoqërive më të rëndësishme dhe në operacionet më të rëndësishme të 

bëra në të kaluarën nga tregjet aksionare. 

Intervista: “Oggero, një i ngarkuar me detyrë i Fiat erdhi në Milano në 1932 dhe 

filloi një nga operacionet që përsëritet shpesh nga Fiat: shitblerjen e titujve të vetë 

shoqërisë. Zakoni i shoqërisë është për të blerë kur kriza e shoqërisë është në kulmin 

e vet dhe për të rishitur në vijim, pas rimëkëmbjes. Në të shkuarën e afërt, për 

shembull kanë filluar të shesin kur titulli ka shkuar mbi 10.000 lira dhe e kanë 

vazhduar këtë deri në 17.000 lira. Jo shumë kohë më parë blenë kur titulli vlente 

4.000 lira dhe tani, që i kanë kaluar 6.000 lira po shesin. Është e njëjta histori, e 

njëjta teknikë. Shkolla, nga ana tjetër, është po ajo. Është si të thashë, një metodë e 

provuar që nga vitet 30.” 

Mendojmë se këtu nuk ka nevojë për koment! 

 

 

5.6 Në gjurmët e operatorëve profesionalë  

 

Edhe pse çdo operator profesional ka një qëllim dhe një plan të veçantë të 

investimeve, pjesa më e madhe e njerëzve që punojnë në tregun e aksioneve, përveç 

                                                           
416 Giampaolino C. F., Le azioni, Giuffrè, Milano, 2004, fq. 175. 
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se nuk ka një plan apo qëllim të veçantë, nuk ka një ide të qartë dhe të saktë, në lidhje 

me pyetjen, se përse duhet të blihet një titull i caktuar dhe jo një tjetër. 

Me anë të përdorimit të informacioneve teknike shtohen informacione 

mbështetëse të strategjive të investimit duke rritur shumë mundësinë e suksesit të vetë 

investimit. 

Sa kemi thënë deri tani nuk përbën instrumentin e vetëm të analizës së 

investimeve, por një fokus për një titull të veçantë. Edhe pse kjo nuk mund të 

konsiderohet garanci për suksesin e investimit, kontribuon në mbështetjen e idesë që 

të kesh informacion është gjithmonë më  mirë se të mos kesh asgjë. 

Në gjykimin tonë, një pjesë e konsiderueshme e individëve që blejnë tituj pa një 

motiv të caktuar pra, pa një qëllim të caktuar nxitet ose nga këshillat e miqve ose nga 

njoftimet e dhëna nëpër gazeta. Por, sa të besueshme janë të gjitha ato çka shkruhen 

nëpër gazeta? 

Duke qenë se janë të dhëna në gazeta, ato, sjellin në vëmendje ngjarjet që kanë 

ndodhur. Si mund të rezultojnë të dobishme në këtë mënyrë artikujt e gazetave? 

Kuptohet që, gjithçka do të ndryshonte nëse gazetat do të sillnin në vëmendje një 

ngjarje që mund të ndodhë, një tendencë. 

Në lidhje me këtë argument gjykojmë me rëndësi shqyrtimin e diferencës midis 

informacionit të trajtuar deri këtu dhe njoftimeve që janë raportuar në gazeta. Të parat 

janë komunikime të detyrueshme, pra, komunikime që i kërkohen personave që kanë 

një detyrim si rezultat i detyrës së tyre apo rolit të tyre në shoqëri. Të dytat, nga ana 

tjetër, zakonisht, njihen si thashetheme apo lajme të mundshme jo të sigurta. 

Është e qartë besueshmëria e llojit të parë të informacionit në krahasim me atë të 

tipit të dytë. Në këtë kuadër, mendojmë se, një metodë e shkëlqyer do të ishte 

gjurmimi për titujt që ndiqen më shumë nga secili, do me thënë, shënimi i ditëve kur 

janë bërë operacionet për të cilat kemi folur deri tani. Kjo do të mund të japë vizionin 

e titullit nga një perspektivë më realiste dhe jo thjesht virtuale. Të shohësh se cilët 

operatorë kanë kryer ose janë duke kryer operacione në një titull të caktuar mundëson 

të kuptuarin më mirë nëse titulli vlerësohet edhe nga profesionistë të tjerë. Ose, mund 

të shohim se titulli i vlerësuar nga disa operatorë nuk konsiderohet më i vlefshëm nga 

operatorët e tjerë. Në këtë mënyrë do të vihen re shitjet e titullit. 

Investitorët institucionalë apo ata që veprojnë me kapital shumë të madh, nuk 

mund të bazojnë vendimet e tyre për investime mbi asgjë. Shpesh paguajnë 

konsulentë të rëndësishëm që dorëzojnë dosje, një lloj të skedave të plota teknike dhe 

të detajuara, ku përfshihen informacionet e dhëna deri këtu krahas informacionit 

thjesht teknik mbi titujt. Duke qenë se këto informacione janë publike dhe për këtë 

arsye në dispozicion, ideja do të ishte kryerja e një studimi në lidhje me çdo titull mbi 

të cilin synohet të investohet, kërkime të dokumentuara, në mënyrë që të ketë sa më 

shumë elemente të jetë e mundur në favor të tyre, për të vlerësuar zgjedhje të 

ndryshme të investimeve. 

 

 

5.7 Strategji të tregtimit në Bursë 

 

E hapim këtë pjesë me përkufizimin e tregtarit (trader). Përgjithësisht, quhet 

tregtar në bursë ai që shet ose ble instrumente financiare si aksione, obligacione, tituj 

derivativë të listuar në tregje të caktuar. Kemi të bëjmë me një individ i cili 

angazhohet në transferimin e mjeteve financiare në çdo treg financiar, qoftë për veten 
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e vet, ose ne emër të dikujt tjetër.417 Dallimi kryesor mes një tregtari dhe një 

investitori është kohëzgjatja për të cilën personi zotëron një aset.418 Investitorët kanë 

tendencë që të kenë një aset me afat më të gjatë kohe, ndërsa tregtarët tentojnë ta 

mbajnë atë për periudha të shkurtra kohore, në mënyrë për të përfituar nga prirjet 

afatshkurtra.419 

Në gjykimin tonë, tregtimi në bursë mund të realizohet nga ato subjekte që kanë 

përgatitjen e nevojshme dhe dinë të analizojnë të dhënat e ndryshme në lidhje me 

ecurinë e titujve. Në këtë mënyrë, mund të evitohen humbjet e mëdha dhe të 

sigurohen fitime. Fitimet, dhe kjo duhet theksuar, nuk mund të jenë veçse pasojë e një 

rritjeje personale që i bashkëngjitet aftësisë për tu sintonizuar në frekuencën e duhur, 

frekuencën që lejon të korrësh rezultate.420  

Metoda e tregtimit titujve në Bursën e Tiranës, është “tregtimi i hapur me të 

thirrura”, sipas një radhe të caktuar. Sipas kësaj metode, porositë transmetohen me zë 

nga komisionerët e shoqërive komisionere tek specialistët e bursës, të cilët 

ekzekutojnë transaksionet.421 Tregtimi në tituj në sesionet e Bursës së Tiranës, në 

tregun zyrtar, kryhet ditën e hënë dhe të mërkurë, ndërsa në tregun paralel kryhet 

ditën e premte.422 Nuk ka tregtim në Bursë gjatë ditëve të festave zyrtare, ditëve të 

tjera që nuk punohet ose në raste të veçanta.423 Tregtimi në sesionet e Bursës fillon në 

orën 10:00 dhe zgjat deri në 12:00.424 Për t’u përgjigjur më mirë kërkesave të tregut, 

Autoriteti me propozim të Këshillit edhe Drejtori i Përgjithshëm i Bursës mund të 

ndryshojnë ditët zyrtare të tregtimit dhe oraret e tregtimit.425 Sistemi i tregtimit në 

Bursën e Tiranës është “manual”, ç’ka do të thotë se të gjithë procedurat e nevojshme 

mbi transaksionet e kryera, do të ekzekutohen manualisht nga specialistët e bursës.426  

Një nga elementët që ndikon në tregtimin në bursë është të dish të lexosh grafikët. 

Grafiku i një titulli në bursë, përgjithësisht, përfaqësohet nëpërmjet një vije të 

vazhdueshme, një lloj elektrokardiograme të titullit, e cila për disa mund të ketë pak 

kuptim ndërsa për të tjerë përbën vetë esencën e tregtimit (trading) në bursë. I njëjti 

grafik mund të lexohet në mënyra të ndryshme sipas perspektivës së kujt shikon 

plotësimin e figurave në lidhje me horizontin kohor.427 Për të identifikuar 

konfigurimet e shpeshta, të cilat mund të përdoren për të ndërmarrë operacione të 

ndryshme në tregjet financiare, nevojitet të vihet rregull në kaosin që gjendet në 

tregjet financiare.  

Qëllimi i kësaj loje, pra investimit në tituj, është që tregtari apo investitori të 

sigurojë probabilitetin më të madh në favor të vet me qëllim arritjen e identifikimit të 

drejtimit të titullit në të ardhmen. Verifikimi i disa konfigurimeve të tregut, me 

kalimin e kohës ndiqet nga konfigurime të tjera, shpesh herë të ngjashme. Përditësimi 

                                                           
417 http://www.tse.com.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=74  
418 Idem.  
419 Idem.  
420http://www.astrologico.net/PDF/4%C2%B0%20capitolo%20-

%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(libro3).pdf fq. 53. 
421 http://www.tse.com.al/?fq=brenda&m=shfaqart&gj=gj1&aid=85  
422 Paragrafi 6.1.1, Nr. 170 & Nr. 171 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
423 Paragrafi 6.1.1, Nr. 172, Rregullorja e Bursës së Tiranës.  
424 Paragrafi 6.1.1, Nr. 173, Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
425 Paragrafi 6.1.1, Nr. 174 & Nr. 175 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
426 http://www.tse.com.al/?fq=brenda&m=shfaqart&gj=gj1&aid=85  
427http://www.astrologico.net/PDF/4%C2%B0%20capitolo%20-

%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(libro3).pdf fq. 54. 
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i të dhënave ndihmon për të krijuar një ide të trendit.428 Përveç kësaj, duhet të 

konsiderohet edhe njohja e dinamikave të tregut, si për shembull analiza në lidhje me 

praninë e blerësve apo të shitësve të rinj. Qëllimi i kësaj analize lidhet me 

identifikimin e tendencave të reja në bazë të presioneve të ushtruara nga shitësit dhe 

blerësit.  

Metoda e përcaktimit të çmimeve në Bursë është “metoda e çmimit të vetëm”.429 

Sipas kësaj metode, gjatë sesionit të tregtimit në Bursë, për çdo titull arrihet një çmim 

i vetëm mbylljeje i përcaktuar në këtë rregullore, sipas të cilit ekzekutohen të gjithë 

transaksionet në atë titull.430 Gjatë sesionit të tregtimit431 një titull i caktuar apo një 

instrument financiar i caktuar, ka një çmim të caktuar në momentin e hapjes për të 

arritur më pas çmimin minimal të ditës, çmimin maksimal të ditës dhe në fund 

çmimin e mbylljes. Çmimi mbylljes për një titull të caktuar nënkupton çmimin në të 

cilin ekzekutohen të gjithë transaksionet në atë titull, për një sesion të caktuar tregtimi 

në Bursë.432 Çmimi i mbylljes përdoret si çmim hapje në sesionin tjetër të tregtimit.433 

Çmimet e mbylljes së letrave me vlerë publikohen në 2-3 gazetat e përditshme me 

tirazh më të madh në vend si dhe në faqen e internetit të Bursës.434 Kuptohet që çmimi 

i një titulli, si p.sh. çmimi i aksioneve të një shoqërie, reflekton gjendjen ekonomike 

financiare të shoqërisë. 

Gjithsesi mund të sigurohen lloje të ndryshme informacionesh në funksion të 

faktit që hapja është më afër minimumit dhe mbyllja më afër maksimumit apo që janë 

afër njëra tjetrës, apo që hapja është më afër maksimumit dhe mbyllja më afër 

minimumit, etj. 

Nuk duhet të harrojmë se, mbi çdo instrument financiar apo mbi çdo titull të një 

shoqërie të listuar në Bursë, ekziston ekskluzivisht ligji i kërkesës dhe i ofertës.435 

Përballë dikujt që ble është gjithmonë dikush që shet dhe anasjelltas. Thuhet se kemi 

të bëjmë me një lojë ku shuma është “0”.436 Tregu sekondar është një rregullues 

perfekt i kërkesës dhe ofertës për tituj, si dhe një tregues i nevojës për kapital dhe 

gjendjes ekonomike, sociale dhe politike të një vendi.437 Ky treg tërheq, në të njëjtën 

kohë, investitorë profesionialë, por edhe amatorë, të cilët dëshirojnë të arrijnë fitimin 

maksimal brenda një kohe shumë të shkurtër.438 Ajo çka duhet të bëjmë është të 

mundohemi të kuptojmë se si mund të identifikohen shitësit dhe blerësit dhe më pas si 

mund të parashikohen lëvizjet që duhen kryer.  

Le të analizojmë një ditë normale të Bursës, për të kuptuar më mirë situatën. 

Titulli i shoqërisë “X” ka një çmim të caktuar në momentin e hapjes dhe më pas bie 
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%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(libro3).pdf fq. 55. 
429 Paragrafi 6.2.4, Nr. 192 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
430 Idem.  
431 Sesioni i tregtimit (trading session) është një periudhë kohe që përbëhet nga një ditë pune në një 
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433 Paragrafi 6.2.4, Nr. 230 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 
434 Idem.  
435 http://www.sostrader.it/sostrader/didattica2.cfm?id=99999999+or+7%3D7  
436 http://www.correggia.com/Tesi/cap3.htm  
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për shkak të një presioni në shitjen e titullit. Në një moment të caktuar rritet shumë 

presioni në blerje dhe për pasojë, titulli fillon të ngrihet deri në tejkalimin e çmimit të 

hapjes. Kjo do të thotë se në një moment të caktuar forca e blerësve ishte më e fortë se 

ajo e shitësve dhe, për pasojë, çmimi i mbylljes së titullit ishte afër çmimit maksimal 

të sesionit të tregtimit. Në këtë shembull janë blerësit ata që fituan “lojën” duke arritur 

të rritin çmimin e titullit. Por, mund të ndodhë që presioni i shitësve dhe i blerësve të 

jetë i njëjtë. Në një situatë të tillë, tregu, ndryshon drejtim. 

Kush vendos të investojë në bursë duhet të ketë në dispozicion kapital të 

mjaftueshëm. Ky përbën një element thelbësor, pasi natyra njerëzore është e tillë që 

synon ekzagjerimin dhe nuk arrin të kuptojë mirë rrezikun që i kanoset, i cili është 

transformimi i veprimeve në bursë në një “lojë bixhozi”.439 Duke qenë se kapitali që 

zotëron çdokush që tregton në bursë është fryt i punës dhe i kursimeve, duhet 

mbrojtur dhe nuk duhet shpërdoruar. Prandaj, këshillohet që çdo tregtar duhet të 

përcaktojë paraprakisht kapitalin që do të investojë në bursë në mënyrë që të evitojë 

humbjet e mëdha.  

Ashtu si e thamë edhe më sipër, qëllimi i krijimit të një strategjie tregtimi është ai 

i sigurimit të probabilitetit më të madh të suksesit në favor të vetes në mënyrë që, në 

momentin që hyjmë në treg të verifikohet ajo çka kemi hipotizuar. Nw kwtw drejtim, 

lind pyetja: si ta përcaktojmë momentin e saktë të hyrjes në treg për të kryer një 

operacion të caktuar? Sistemet e tregtimit, funksionojnë në mënyrë të ngjashme me 

sistemin e bar-code të përdorur nëpër supermarkete. Kur dallohen konfigurime të 

caktuara ekziston mundësia që tregu të ketë tendencën për tu ngritur apo për të 

zbritur. Nga këtu vendosim të shesim ose të blejmë. Por, a mund të përsëritët disa herë 

e njëjta situatë? Mendojmë se po, ekziston mundësia e përsëritjes. Për këtë mund të na 

ndihmojnë software-t e ndryshëm që analizojnë ecurinë e grafikëve në kohë me qëllim 

testimin dhe analizën e probabilitetit që një ngjarje e caktuar të mund të rindodhë me 

të njëjtat karakteristika.  

Çdokush mund të krijojë strategjitë e veta, ti testojë ato, ti përmirësojë, ti përshtatë 

me sisteme të tjera dhe duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të mos hipnotizohet nga 

bursa.440 Ekzistojnë një pafundësi strategjish. Për të arritur rezultate të mira nevojiten 

strategji me probabilitet suksesi shumë të lartë, ose të paktën 60%. Shumë mund të 

pyesin se si mund të realizohet kjo? Kuptohet që për të arritur rezultat nevojitet që të 

ndërthuren metodat e administrimit të kapitalit me teknikat e investimit.441 

Në këtë pikë, shohim të arsyeshme të sqarojmë një dinamikë thelbësore: edhe pse 

mund të kemi një sistem 90% efiçent kjo nuk përbën tregues suksesi.442 Qoftë edhe 

një humbje e vetme, nëse është në sasi të madhe, mund të ndikojë në të gjithë 

kapitalin. Një nga sekretet më të mëdha të tregtarëve në bursë, për të arritur rezultate 

të mira, qëndron në menaxhimin e humbjeve. 

Le të përpiqemi të analizojmë disa strategji dhe përqindjet e tyre të suksesit. Si 

fillim, duhet të kemi parasysh se dështimi i tregtarit në bursë në pjesën më të madhe të 

rasteve lidhet me Overtrading443.  Overtrading konsiston në hiper-operativitetin  e 

tregtarëve si pasojë e dëshirës për të hyrë gjithmonë në treg duke kryer operacione 
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edhe aty ku nuk ekzistojnë kushtet sipas metodave të tyre.  Pra, në vend që të presin 

derisa tregu të marrë një konfiguracion të caktuar, tregtarët vendosin të kryejnë një 

operacion të caktuar, sigurisht me pasojë humbjet që ndikojnë në kapitalin e tyre. Kjo 

mund të evitohet nëse investitorët kanë disa teknika dhe disa tituj mbi të cilët të 

investojnë në mënyrë që të rritin mundësitë e hyrjes në treg, edhe pse eksperienca ka 

treguar se shpesh herë fitohet më shumë duke investuar pak dhe saktë. Gjithsesi, nuk 

mund të mos e përmendin faktin se, për çdo investim duhen analizuar me shumë 

kujdes grafikët e bursës, ecuria e tyre. Pavarësisht kësaj, jo gjithmonë investimet do të 

kenë sukses. Probabiliteti për të humbur do të ekzistojë gjithmonë. 

Probabiliteti më i madh për të fituar është kur në hapje të sesionit titulli ngrihet 

shumë në krahasim me çmimin e një dite më parë.444 Në këtë rast titulli duhet blerë. 

Nëse në hapje të sesionit titulli zbret shumë në krahasim me çmimin e një dite më 

parë atëherë titulli duhet shitur. Kemi të bëjmë me dy faza. Në fazën e parë 

investitorët identifikojnë nëse ecuria e titullit do të ndryshojë drejtim, ndërsa faza e 

dytë lejon identifikimin e pikës së hyrjes që të jetë në harmoni me fazën e re të tregut. 

Por si mund të zbatohet kjo strategji nga tregtarët? Një nga mënyrat mund të jetë 

analiza e tregut mbas mbylljes.445 Tregtarët analizojnë grafikët për të parë nëse është 

arritur konfigurimi i kërkuar. Mbasi kanë identifikuar një pikë hyrjeje mbi një seri 

titujsh, blejnë titullin me çmimin e ofruar në atë moment nga tregu. Kuptohet që blerja 

realizohet jashtë orarit të bursës (after hours).  

Për sa i përket “daljes nga titulli”, mund të përdorën dy rrugë, në mënyrë që dalja 

të jetë sa me efiçente. Rruga e parë, e cila përdoret më shpesh, është dalja në hapjen e 

parë pozitive mbasi e kanë mbajtur titullin për dy ditë në portofol. Rruga e dytë ka të 

bëjë me filtrat të cilët ndihmojnë në përmirësimin e strategjisë. Nëse, ditën e nesërme 

që kanë blerë titullin, çmimi është shumë më i lartë atëherë do të mbyllin operacionin. 

Një investitor i mirë, analizon titullin me syrin e tregtarit, pra duke analizuar 

tendencat për shitje dhe për blerje. Në këtë mënyrë mund të identifikojë pikat kyçe të 

titullit për të përcaktuar momentin e hyrjes. Duhet të kemi parasysh se pikat kyçe 

lidhen me momentin kur titulli mund të zbresë ose të ngrihet. Për këtë ndihmojnë 

grafikët e bursës.  

Nuk duhet të harrojmë se të gjithë investitorët kanë në dispozicion të njëjtët 

grafikë, të njëjtët software dhe të njëjtat metoda. Secili prej tyre ka një kriter 

vizualizimi, një kriter seleksionimi, një kriter memorizimi, një kriter intuite të 

ndryshëm nga të tjerët. Për rrjedhojë mund të themi se, e njëjta strategji nëse aplikohet 

nga subjekte të ndryshëm nuk na çon pothuajse asnjëherë në të njëjtat rezultate.  

Pra, nëse dy tregtarë, njëri ekspert dhe tjetri jo, përdorin të njëjtën strategji nuk do 

të thotë se do të arrijnë të njëjtin rezultat. Mund të ndodhë që tregtari që nuk është 

ekspert të hezitojë të operojë në bursë. Në anën tjetër, tregtari ekspert, i cili rastësisht 

lexon një artikull ku shkruhet se janë identifikuar tre çmime minimale ose tre çmime 

maksimale, ndërmerr të njëjtat operacione duke siguruar më shumë fitime se tregtari 

jo ekspert. Arsyeja lidhet me faktin që tregtari ekspert kupton që do të ketë një 

inversion të mundshëm të trendit. 

Mendojmë se, për të pasur sukses nuk nevojiten vetëm strategjitë më të mira por 

mbi të gjitha, nevojitet eksperienca. Nevojitet të operosh në treg pasi mësohet nga 

gabimet. 
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Gjithsesi, duhet të kemi parasysh edhe faktin që, jo çdo ditë ndryshon trendi i një 

titulli pavarësisht sinjaleve të shumta që mund të vijnë. 

Vendosja e rregullit në kaosin që ekziston në treg dhe rritja e probabilitetit në 

favor të vetes në analizën e drejtimit të një titulli ose të një tregu, përbëjnë esencën e 

punës së një tregtari ose të një analisti financiar ose të një operatori të bursës.  

Dallimi midis operatorëve profesionalë dhe atyre jo profesionalë qëndron në 

mënyrën e veprimit. Operatorët profesionalë ndërmarrin veprime të përcaktuara 

nëpërmjet një metode precize. Kuptohet që rezultati nuk mund të jetë i njëjtë.  
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

 

Në përfundim të këtij punimi kemi arritur në konkluzionin që operatorët e tregjeve 

financiare nuk duhet të dominohen nga kaosi, por duhet ta kontrollojnë ato, nëpërmjet 

përdorimit të strategjive dhe metodave sa më të sofistikuara, pasi në gjykimin tonë, 

kjo është e vetmja mënyrë për të arritur rezultatet e dëshiruara. Tregu, nëpërmjet  

alternimit të fazave të ndryshme, paraqet ciklin e vet, të cilin është shumë e 

rëndësishme që ta zbërthejmë dhe ta kuptojmë për të bërë zgjedhje sa më të sakta mbi 

vendimet për të investuare ose jo në bursë.  

Gjatë këtij punimi, trajtuam tema të ndryshme që lidhen me tregjet financiare, 

instrumentet financiare si edhe bursën. Teoritë në lidhje me këto tema janë të 

panumërta dhe pavarësisht përpjekjes për ti shteruar këto argumente, nuk pretendojmë 

se kemi paraqitur teoritë më të mira që kanë ekzistuar ndonjëherë, por jemi përpjekur 

të paraqesim dhe të analizojmë ato teori, të cilat, pavarësisht ndryshimeve, kanë 

rezultuar më efikase se të tjerat.  

Përfundimet e arritura gjatë këtij punimi si dhe rekomandimet përkatëse janë 

sistemuar sipas skemës së mëposhtme: 

 

 Funksionimi i tregjeve financiare 

 

 Shumë është shkruar gjatë viteve në lidhje me tregjet financiare dhe funksionimin 

e tyre dhe kemi arritur në përfundimin se nuk është e lehtë të gjesh një metodë apo 

një strategji që i përgjigjet aktualitetit dhe që është efikase. Një pjesë e individëve 

vendosin të investojnë në një titull të caktuar të nxitur nga këshillat e miqve apo 

nga njoftimet nëpër gazeta. Kuptohet që këtu nuk kemi të bëjmë me strategji, por 

me lajme të mundshme dhe jo të sigurta.  Pikërisht këtu, pra në mënyrën e 

veprimit, qëndron edhe dallimi kryesor midis operatorëve profesionalë dhe atyre 

jo profesionalë. Operatorët profesionalë ndërmarrin veprime të përcaktuara 

nëpërmjet një metode precize. Kuptohet që rezultati nuk mund të jetë i njëjtë.  

 Investitorët institucionalë apo ata që veprojnë me kapital shumë të madh, nuk 

mund të bazojnë vendimet e tyre për investime mbi asgjë. Shpesh herë, ata 

paguajnë konsulentë që merren me mbledhjen dhe studimin e të gjitha 

informacioneve që lidhen me tituj të rëndësishëm, të cilët dorëzojnë dosje (një lloj 

të skedave të plota teknike dhe të detajuara), ku përfshihen të gjitha informacionet 

e dhëna krahas informacionit thjesht teknik mbi titujt. Duke qenë se këto 

informacione janë publike dhe për këtë arsye në dispozicion, ideja do të ishte 

kryerja e një studimi në lidhje me çdo titull mbi të cilin synohet të investohet, 

kërkime të dokumentuara, në mënyrë që të ketë sa më shumë elemente të jetë e 

mundur në favor të tyre, për të vlerësuar zgjedhje të ndryshme të investimeve. 

 Në tregjet financiare, ndërmjetësit luajnë një rol të rëndësishëm pasi veprimet dhe 

sjellja e tyre ndikon në vendimet e investimit. Për rrjedhojë, mund të themi se 

ndërmjetësit janë ata që i bëjnë tregjet akoma më tërheqëse në sytë e investitorëve.  

 Vendosja e rregullit në kaosin që ekziston në treg dhe rritja e probabilitetit në 

favor të vetes në analizën e drejtimit të një titulli ose të një tregu, përbëjnë esencën 

e punës së një tregtari ose të një analisti financiar ose të një operatori të bursës.  
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 Në vendin tonë, publiku filloi të mësojë konceptet e para mbi shoqëritë private, 

aksionet dhe aksionarët vetëm pas fillimit të procesit të privatizimit të shoqërive 

shtetërore në vitin 1991. Për pasojë, lindi nevoja e krijimit të tregut të kapitaleve, 

në mënyrë që investitorët të mund të gjenin likuiditetet që ju duheshin, dhe e 

hartimit të kuadrit të nevojshëm ligjor. 

Situata aktuale për sa i përket tregjeve financiare në Shqipëri është tregues për 

një zhvillim në stade elementare. Tregu financiar jo-bankar dominohet nga tregu i 

sigurimeve. Aktualisht mosfunksionimi i Bursës së Tiranës pengon zhvillimin e 

tregjeve të titujve. Tregu financiar jo bankar më i zhvilluar në Shqipëri është ai i 

bonove të thesarit dhe ai i obligacioneve shtetërore. 

 

 Roli dhe funksionimi i Bursës së Tiranës në vendin tonë 

 Për sa i përket Bursës së Tiranës mendojmë se, një nga elementët thelbësorë që 

ndikon në funksionimin e saj lidhet me stafin, i cili duhet të jetë i përgatitur, pra i 

aftë dhe profesional. Problemi qëndron se e gjitha kjo ka një kosto të 

konsiderueshme. Në funksion të këtij qëllimi është nënshkruar marrëveshja e 

bashkëpunimit midis Bursës së Tiranës dhe International Finance Corporation – 

IFC, si pjesë e Programit për Qeverisjen e Korporatave në Europën Juglindore 

sipas së cilës IFC do t’i mundësojë Bursës së Tiranës asistencë teknike, trajnime të 

stafit, aktivitete të ndryshme për informimin e biznesit në lidhje me qeverisjen dhe 

tregjet e kapitalit. 

 Aktualisht në Bursën e Tiranës janë anëtarësuar vetëm katër shoqwri: Raiffeisen 

Bank, BKT, Societe Generale Albania dhe Kapital Invest. Edhe pse këto shoqëri 

rezultojnë anëtare, momentalisht nuk disponojmë asnjë lloj informacioni në lidhje 

me operativitetin e tyre në Bursë. Prezenca e tyre duket në aparencë si thjesht 

formale. 

 Duke qenë se Shqipëria është një vend i vogël, me treg të vogël, zhvillimi i tregut 

të kapitaleve është një proces shumë i vështirë. Në këto kushte, ndoshta do të ishte 

më mirë të tentohej zhvillimi i bursës në nivel rajonal duke qenë se vendet e 

rajonit kanë treg më të zhvilluar dhe shoqëri të mëdha të cilat shohin me interes 

financimin nëpërmjet listimit në bursë. 

 Për sa i përket listimit në Bursën e Tiranës, mendojmë se vetë bursa duhet të 

ofrojë më shumë informacion në lidhje me avantazhet e listimit, për më tepër, një 

nga pengesat kryesore të listimit në bursë qëndron në faktin se në vendin tonë 

pjesa më e madhe e bizneseve janë biznese të vogla.  Në këto kushte, mendojmë 

se duhet të punohet më shumë apo ti kushtohet më shumë vëmendje mundësisë së 

thithjes së kapitalit të huaj. 

 Bilancet vjetore të shoqërive në vendin tonë, aktualisht, janë pak të besueshme. 

Listimi në bursë i detyron shoqëritë të jenë transparente, pra të pasqyrojnë xhiron 

dhe fitimin real. Mendojmë se kjo është një tjetër arsye që pengon listimin në 

bursë. 

 Emetuesi, që aplikon për tu listuar në bursë, duhet të paraqesë formularin e 

aplikimit së bashku me dokumentacionin përkatës dhe çdo dokument tjetër që 



 

  140 

 

kërkohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.  Për sa i përket informacionit të 

kërkuar, vërejmë se në rastin kur emetues është Qeveria, Banka e Shqipërisë apo 

njësitë vendore, ky informacion nuk është i hollësishëm, ndoshta për vetë faktin se 

kur emetues është shteti ose një organ i tij kemi të bëjmë me një siguri më të 

madhe. 

 Në rastin kur një emetues ofron tituj në treg, kërkohet një dokument informativ, 

prospekti, në lidhje me titujt dhe emetuesit e tyre. Botimi i prospektit kryesisht 

kërkohet për të mundësuar mbrojtjen e investitorëve duke qenë se informimi, si në 

momentin e pranimit fillestar në treg edhe në vijim, është thelbësor për një treg të 

shëndetshëm. Në gjykimin tonë, informimi i saktë dhe i kuptueshëm përbën një 

parakusht për tërheqjen e investitorëve të shumtë, duke krijuar në këtë mënyrë, 

pasuri për aksionarët.   

 Direktiva e Prospektit përcakton se, në disa raste, një pjesë e zgjedhur e 

investitorëve ose, në disa raste të tjera, publiku i gjerë mund të vihen në dijeni në 

lidhje me një emetim të mundshëm. Këto komunikime nuk gjejnë rregullim në 

legjislacionin tonë. Sugjerojmë që, në këtë drejtim, edhe ne të bëjmë një rregullim 

të ngjashëm me atë të direktivës në mënyrë që emetuesi të njihet me 

këndvështrimin e investitorëve në lidhje me këtë emetim. 

 Informacioni që përmban prospekti duhet të paraqitet në një formë lehtësisht të 

lexueshme dhe të kuptueshme në mënyrë që investitorët të kenë sa më të qartë 

situatën në lidhje me mundësitë e fitimit dhe të humbjes, të drejtat që lidhen me 

titujt, etj. Duke qenë se një përcaktim i tillë mungon në ligjin tonë, mund të 

ndodhë që emetuesi, në tentativën për të përfshirë gjithçka, të hartojë një prospekt 

shumë të gjatë dhe të pakuptueshëm për investitorin, sidomos për individët e 

thjeshtë. Mendojmë se përveç përcaktimit që prospekti të paraqitet në një formë 

lehtësisht të kuptueshme edhe të analizueshme, ligji duhet të kërkojë, ashtu si e 

kërkon edhe direktiva, edhe hartimin e një përmbledhjeje të prospektit. Në 

gjykimin tonë, çdo investitor ka nevojë për një përmbledhje ku të pasqyrohen 

informacionet kyçe, që e ndihmojnë atë në marrjen e vendimeve në lidhje me 

investimet.  

 Direktiva e Prospektit dhe Rregullorja i japin autoritetit kompetent të shtetit të 

origjinës të drejtën për të caktuar heqje të informacioneve nga kërkesat e 

informimit, në rastet kur ky autoritet gjykon se informimi do të ishte në 

kundërshtim me interesin publik ose gjykon se informimi do të kishte efekt 

përkeqësues për emetuesin, me kusht që mosdhënia të mos keqinformojë publikun 

mbi vendimet e tyre të investimit, ose me faktin se informacioni është me rëndësi 

të vogël. Neni 8 (3) jep kompetenca të mëtejshme të heqjes së informacionit, por 

vetëm për përdorim të jashtëzakonshëm, kur disa informacione nuk janë të 

përshtatshme për sferën e veprimtarisë së emetuesit ose për formën e tij. Duke 

qenë se çmimi është një nga elementët thelbësorë që lidhet me investimin, 

gjykojmë se ligji ynë, në situatën kur lejon mospublikimin e informacioneve të 

caktuara, duhet të përcaktojë rastet se kur mund të mos përcaktohet çmimi, për të 

evituar, në këtë mënyrë, abuzimet dhe dëmet që mund t’u shkaktohen 

investitorëve nga mospërcaktimi i çmimit.  



 

  141 

 

 Ndryshe nga Direktiva e Prospektit, e cila lejon disa formate alternative për një 

prospekt, ligji ynë parashikon vetëm një format të caktuar. Në gjykimin tonë, 

zgjedhja që ka bërë direktiva është më e favorshme për emetuesin i cili mund të 

zgjedhë të hartojë një dokument me shumë pjesë, një dokument të vetëm apo 

prospektin bazë.  Rekomandojmë që një mundësi e tillë, pra zgjedhja midis disa 

alternativave për hartimin e prospektit, të parashikohet edhe nga ligji ynë.  

 Neni 29 i ligjit “Për titujt” përcakton të dhënat që duhet të përmbajë prospekti, i 

cili pasi është përpiluar, duhet të miratohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare. Ajo çka na bën përshtypje, lidhet me faktin se nga njëra anë Autoriteti, 

ka diskrecion të gjerë për të kërkuar çdo dokument tjetër që konsideron të 

nevojshëm dhe në anën tjetër, nuk kontrollon nëse informacioni që jepet në 

prospekt është i plotë dhe i vërtetë. Fakti që Autoriteti ka kompetencën për të 

kërkuar dokumente shtesë, nënkupton se ka kontrolluar çdo dokument që ka 

paraqitur emetuesi. Në këtë kuadër, vërejmë se kemi të bëjmë me një shqyrtim të 

mirëfilltë nga ana e Autoritetit dhe jo thjesht me një ushtrim burokratik të 

funksionit të tij.  Autoriteti vepron si rojtar i tregut, duke përdorur njohuritë që 

mund të ketë ose mund të përfitojë, brenda kufijve të arsyes, rreth emetuesit. E 

gjitha kjo duhet të realizohet për të siguruar që emetuesi ose ofertuesi përmbushin 

detyrimet e tyre të informimit. Gjithashtu, këto njohuri duhet të përdoren në 

vlerësimin e faktit nëse prospekti i përmban me të vërtetë ato informacione, të 

cilat konsiderohen të jenë rëndësishme apo thelbësore për vendimin e investitorit. 

Kuptohet që jo gjithmonë Autoriteti do të dëshirojë të luajë këtë rol, pasi kemi të 

bëjmë me një analizë komplekse. 

 Ligji përcakton se Autoriteti merr vendim për miratimin apo refuzimin e 

prospektit brenda 15 ditëve pune nga data e regjistrimit të kërkesës dhe të 

dokumentacionit bashkëlidhur. Nëse kalojnë 15 ditë dhe Autoriteti nuk ka marrë 

vendim për miratimin apo refuzimin e prospektit, konsiderohet se Autoriteti e ka 

miratuar atë. Në rastin konkret heshtja nënkupton pohim. Parimi i miratimit të 

heshtur vjen nga e drejta administrative dhe është një parim i rëndësishëm, që gjen 

zbatimin edhe në ligjin “Për Titujt”. Dyshimi që na lind në lidhje me këtë pjesë 

është se mungesa e përgjigjes nga ana e Autoritetit mund të vijë si pasojë e 

pamundësisë për të shqyrtuar dokumentacionin brenda afatit 15 ditor. Mendojmë 

se aktualisht, volumi i punës së AMF-së është i vogël dhe ky afat mund të jetë i 

mjaftueshëm por, në një të ardhme, me shtimin e vëllimit të punës, mund të bëhet 

e pamundur për Autoritetin shqyrtimi i dokumentacionit brenda këtij afati. 

Mendojmë se një afat pak më i gjatë, ndoshta 30 ditë, do të ishte më i arsyeshëm. 

 Duke qenë se një nga funksionet e prospektit është mbrojtja e investitorëve, është 

shumë e rëndësishme që ai të jetë i besueshëm. Ligji ynë përcakton se përgjegjësia 

për vërtetësinë e të dhënave që përmban prospekti bie mbi emetuesin dhe mbi çdo 

person tjetër që nuk ka pasqyruar realitetin e fakteve në prospekt, pa përcaktuar 

konkretisht se cilët janë këta persona. Në gjykimin tonë, personat përgjegjës për 

informacionin në prospekt duhet të jenë qartësisht të identifikueshëm në mënyrë 

që të mos lihet vend për interpretime dhe për abuzime në lidhje me këtë pjesë. 

  Përveçse nuk përcakton në mënyrë precize se kush janë personat përgjegjës për 

vërtetësinë e prospektit, ligji ynë, nuk përcakton as se cilat janë sanksionet në 

rastet kur këto subjekte nuk kanë përmbushur apo nuk kanë realizuar detyrat e 



 

  142 

 

tyre. Në këto kushte, personat përgjegjës do të përballen me padi civile të ngritura 

nga vetë investitorët. Aktualisht, përgjigjja e këtij problemi qëndron në referimin 

dhe rregullimin e sanksioneve ligjore që parashikon legjislacioni ynë në fushën 

civile, penale apo administrative.  

 Për sa i përket publikimit të prospektit, vërejmë se ofrohen metoda të ndryshme si 

publikimi i prospektit në buletinin e publikimeve zyrtare ose në dy gazeta të 

përditshme me tirazh më të madh. Në gjykimin tonë, këto alternativa nuk janë 

shteruese. Një mënyrë tjetër shumë efikase, që ndikon në rritjen e mundësisë për 

marrjen e informacionit nga ana e investitorëve, ashtu si e parashikon edhe 

Direktiva e Prospektit, do të ishte publikimi i prospektit në faqen e internetit të 

emetuesve.  Sugjerojmë që një alternativë e tillë të pasqyrohet edhe në ligjin tonë. 

 Në situatën kur mbas hartimit të prospektit lindin fakte të reja, ose kur vërehet se 

në prospekt ekzistojnë disa gabime që mund të korrigjohen, pa i shkaktuar dëm 

investitorit, emetuesit i krijohet mundësia ta ndryshojë atë. Në këto kushte lind 

pyetja se çdo të ndodhë me investitorin, i cili, ka marrë një vendim investimi mbi 

një ofertë të caktuar dhe  pasi ajo ofertë është bërë dhe është pranuar, informacioni 

ndryshon në mënyrë të tillë që ta bëjë investitorin të pendohet për vendimin e tij? 

Direktiva e Prospektit në nenin 16 (2) përcakton se investitorët që kanë rënë 

dakord të blejnë ose të nënshkruajnë tituj para publikimit të shtojcës do të kenë të 

drejtë  heqin dorë nga kontrata, e drejtë e cila mund të ushtrohet jo më tej se dy 

ditë pune pas publikimit të shtojcës. 

Nëse i referohemi ligjit tonë, vërejmë se një mundësi e tillë nuk parashikohet. 

Në gjykimin tonë, kjo përbën një mangësi të ligjit duke qenë se ekspozon 

investitorët ndaj një rreziku jo të vogël, duke i detyruar të investojnë edhe në ato 

raste kur, të ndodhur në kushte normale, ata nuk do të investonin. Për rrjedhojë, 

sugjerojmë që, në kuadër të parimit të mbrojtjes së investitorëve, ligji ynë duhet të 

parashikojë mundësinë e heqjes dorë vetëm në ato raste kur publikimi i 

ndryshimeve prek vendimin e investitorit për të blerë. Duke e kushtëzuar 

mundësinë e tërheqjes, ligji, në anën tjetër, mbron edhe emetuesin nga abuzimet 

mundshme të investitorëve nëpërmjet ushtrimit të kësaj të drejte.  

 Në rastin e emetimit nuk ka rëndësi vetëm informacioni fillestar por edhe ai i 

mëvonshëm që lidhet me detyrimin e emetuesve për të përditësuar prospektin dhe 

për të publikuar çdo informacion të ri. Kush investon në tituj, ka si qëllim, të 

sigurojë probabilitetin më të madh në favor të tij. Verifikimi i disa konfigurimeve 

të tregut, me kalimin e kohës, ndiqet nga konfigurime të tjera shpesh herë të 

ngjashme. Në këtë pikë, nëpërmjet përditësimit të të dhënave, investitori mund të 

krijojë një ide në lidhje me drejtimin që do të marrë titulli. Në mungesë të 

publikimit, ligji parashikon se, përgjegjësia bie mbi emetuesin në ato raste kur 

mos publikimi i prospektit vjen si pasojë e neglizhencës së tij ose kur ai nuk ka 

proceduar me publikimin qëllimisht, por në anën tjetër, nuk përcakton konkretisht 

se cilat raste konsiderohen “me dashje” dhe cilat sjellje të emetuesit konsiderohen 

si “neglizhencë”. Kjo, nga njëra anë, mund të konsiderohet një neglizhencë ose 

harresë nga hartuesit e ligjit, në anën tjetër ligjvënësi mund të mos i ketë 

përcaktuar qëllimisht rastet e neglizhencës dhe ato të mos publikimit me dashje. 

Në përgjithësi ligji rregullon situata të përgjithshme duke i lënë akteve nënligjore 

plotësimin e situatave më specifike, në rastin konkret Autoritetit të Mbikëqyrjes 

Financiare. Në gjykimin tonë, i mbetet AMF-së që me aktet e saj nënligjore të 
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plotësojë dhe të rregullojë përcaktimet e përgjithshme të kësaj dispozite duke 

pasur parasysh edhe rastet e ardhura nga praktika. 

 Në lidhje me nxjerrjen e informacionit të rezervuar nga persona që e zotërojnë atë 

(Insider Trading), legjislacioni shqiptar parashikon për personin, i cili, në mënyrë 

të autorizuar ose të paautorizuar, vihet në dijeni të informacionit të privilegjuar, 

për të cilin publiku nuk ka dijeni e që mund ta përdorë me qëllim fitimi material 

për vete, për një palë të tretë apo në dëm të kësaj të fundit, dënimin me gjobë nga 

100.000 deri në 1.000.000 lekë ose dënimin me burgim deri në një vit. 

Gjykojmë se, ky rregullim është disi evaziv duke pasur parasysh se bëhet fjalë 

për persona të cilët drejtojnë shoqëri të mëdha dhe mund të kenë përfitime të 

jashtëzakonshme. Për rrjedhojë, sugjerojmë që ligji duhet të përcaktojë se cilat 

janë rastet kur dënimi konsiston në gjobë dhe kur konsiston në dënim me burgim 

apo edhe rastet kur personi dënohet njëkohësisht me gjobë dhe burgim. 

Kjo situatë nuk duhet ngatërruar me  internal dealing, pasi, të blesh aksione të 

një shoqërie ku ka investuar edhe administratori i saj është më e sigurt se të 

investosh në një shoqëri ku as personat që kanë lidhje me të nuk investojë.  

 

 Avantazhet e funksionimit të Bursës për sistemin financiar shqiptar 

Listimi në bursë mund të realizohet për arsye të ndryshme: 

 Bankat, nuk janë vetëm institucione krediti, por kryejnë edhe shërbime të tjera 

sidomos në rastet kur klientët e tyre janë shoqëri të madha.  Bëhet fjalë për 

“Merchant Bank”, banka ku punojnë konsulentë shumë të kualifikuar, të cilët falë 

marrëdhënieve të rëndësishme të biznesit me kontabilistë të mëdhenj apo me 

avokatë kanë për detyrë identifikimin e shoqërive që mund të listohen në bursë, 

mundësisht shoqëri lider në industrinë e sektorit, me faturime të mëdha dhe i 

shtyjnë ato drejt listimit. Konsulenca për listim në bursë të një shoqërie është një 

nga veprimtaritë më fitimprurëse që mund të ketë një bankë ose një shoqëri 

këshillimi, pra do të bëhej fjalë për shpërblime shumë të mëdha. 

 Duke qenë se çdo sipërmarrës synon fitimin dhe shtimin e fitimit, për të siguruar 

këto, mund dhe duhet të provojë një larmishmëri mënyrash. Një nga këto mënyra 

është pikërisht listimi në bursë, që mund ta konsiderojmë si një pikë mbërritjeje 

për suksesin financiar ose si një certifikatë që dëshmon suksesin e shoqërisë. 

Nëpërmjet listimit, shoqëria fiton vizibilitet, bëhet e njohur duke arritur në këtë 

mënyrë një audiencë më të gjerë për të siguruar kapitale. 

 Në situatën kur një shoqëri ka nevojë për financim, në mënyrë që të kryejë 

investime të mëtejshme, mund të zgjedhë ti drejtohet publikut nëpërmjet listimit 

në bursë. Nëse shoqëria do të sigurojë fitime,  do t’ia shpërndajë ato ortakëve, në 

të kundërt, pra nëse nuk do të sigurojë fitime, nuk do të shpërndajë gjë. Gjithashtu, 

normat e interesit që paguhen për debitimin, janë shumë më të ulëta se ato që do të 

praktikoheshin nga bankat për të pasur të njëjtin financim. 

 Për më tepër, mbas listimit në bursë, aksionarët e shoqërisë do të kenë kontroll 

mbi një shoqëri me kapital shumë herë më të madh se kapitali që zotërojnë ata në 

këtë shoqëri. 
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 Kursimet e familjeve shqiptare do të kenë mundësi ta kalojnë “pragun”, pra ato do 

të mund të alternohen me investimet në tituj të shoqërive që ju përkasin vendeve 

të huaja. Këto lloj investimesh do të krijonin mundësinë e diversifikimit të 

rrezikut që sot përmbajnë në vetvete investimet vetëm në tituj shqiptare. 

Në gjykimin tonë, listimi në bursë ndikon pozitivisht në ecurinë e aktivitetit të 

shoqërive të ndryshme.  

 

 Disavantazhet e funksionimit të Bursës për sistemin financiar Shqiptar 

 Ekzistojnë një pafundësi strategjish, me probabilitet suksesi të lartë dhe shumë të 

lartë, që mund të testohen, përmirësohen apo të përshtaten, por në gjykimin tonë, 

vetëm kjo nuk mjafton pasi, mund të ndodhë që të kemi një sistem 90% efiçent 

dhe një humbje të vetme, e cila, nëse është në sasi të madhe, ndikon në gjithë 

kapitalin.  Për rrjedhojë, kush operon në bursë duhet të përcaktojë paraprakisht 

kapitalin që do të investojë, për të mos rënë pre e fuqisë  hipnotizuese të saj, duke 

evituar në këtë mënyrë humbjet e mëdha. 

 

 Mund të ndodhë që vlera e titullit pa pritur të pësojë një rritje shumë të madhe në 

krahasim me vlerën normale por më pas, kuptohet që çmimet do të shemben, për 

tu kthyer në vlerën normale. Në këto raste kemi të bëjmë me spekulime, të cilat  

kanë një ndikim shumë të madh në paqëndrueshmërinë e tregut. 

 

 Operimi në bursë 

 Në gjykimin tonë, subjektet që synojnë të tregtojnë në bursë duhet të kenë kapital 

të mjaftueshëm, përgatitjen e nevojshme dhe të jenë të aftë të analizojnë të dhëna 

të ndryshme në lidhje me ecurinë e titujve, në mënyrë që të sigurojnë fitime dhe të 

evitojnë humbje të mëdha. Fitimet, dhe kjo duhet theksuar, nuk mund të jenë 

veçse pasojë e një rritjeje personale që i bashkëngjitet aftësisë për tu sintonizuar 

në frekuencën e duhur, frekuencën që lejon të korrësh rezultate. 

 Punonjësit e Bursës, ekzaktësisht Departamenti i Biznesit,  duhet të mbajnë 

kontakte të vazhdueshme me shoqëritë prezente në tregun vendas dhe atë 

ndërkombëtar. Detyra e tyre është paraqitja e opsioneve sa më të favorshme, për 

shoqëritë dhe investitorët, të mundësive që bursa mund tu krijojë për kuotimin në 

të. Pasi gjendet zgjidhja më e favorshme për to, bursa procedon me analizën e 

brendshme mbi instrumentet e rinj që do të hidhen në treg. 

 Për sa i përket metodës së tregtimit, duke qenë se mbi çdo titull ekziston ligji i 

kërkesës dhe i ofertës, një metodë e mirë do të ishte gjurmimi i titujve për të parë 

se kush e vlerëson dhe kush investon mbi një titull të caktuar. Në këtë pikë, çdo 

investitor, duhet të përpiqet të kuptojë se si mund të identifikohen shitësit dhe 

blerësit dhe më pas si mund të parashikohen lëvizjet që duhen kryer. 

Një investitor i mirë, analizon titullin me syrin e tregtarit, pra duke analizuar 

tendencat për shitje dhe për blerje. Në këtë mënyrë mund të identifikojë pikat kyçe 

të titullit për të përcaktuar momentin e hyrjes në treg. Duhet të kemi parasysh se 
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pikat kyçe lidhen me momentin kur titulli mund të bjerë ose të ngrihet. Për këtë 

ndihmojnë grafikët e bursës. 

 Në rastin e investimeve afatgjata, investitorët mund të analizojnë titullin e 

shoqërisë, në mënyrë që të krijojnë një tablo të plotë të shoqërisë ku synojnë të 

investojnë duke qenë se në treg ekzistojnë edhe shoqëri që karakterizohen si të 

“paqëndrueshme”. Analiza e historisë së një titulli dhe e veprimeve të ndryshme 

financiare që lidhen me të, ndihmon investitorët që të mos bien ndesh me situata 

të pakëndshme. Në këtë aspekt, mendojmë se është shumë e rëndësishme që 

investitorët të kuptojnë situatën financiare reale të titullit mbi të cilin kanë 

vendosur të investojnë për vitet e ardhshme. 

 Ndonëse libri i porosive lehtëson transaksionet me titujt, besojmë se të kryesh 

tregtimin e titujve, duke u mbështetur vetëm në informacionin e ofruar nga librat e 

porosive nuk është e mjaftueshme, sepse profesionistët mund të shfrytëzojnë 

mundësinë e urdhrave të fshehur apo të padukshëm për operatorët e tjerë, të cilët 

nuk kanë instrumentet e nevojshme për të parë të gjithë librin e porosive në lidhje 

me një titull të caktuar.  

 Mendojmë se ajo që e dallon tregtarin (trader) profesionist është fakti se ai duhet 

të përpiqet që të fitojë në çdo moment pavarësisht se si është situata që paraqitet 

në treg, por gjithmonë duke evituar hiper-operativitetin (overtrading). Pavarësisht 

profesionalizmit, mendojmë se, nuk mund të kryhen operacione atje ku nuk 

ekzistojnë kushtet, pasi në këtë mënyrë janë të paevitueshme humbjet që ndikojnë 

në kapital.  Për këtë arsye, strategjitë fituese në çdo periudhë të tregut duhet të 

përbëjnë armën më të fuqishme për të siguruar vazhdimësinë e aktivitetit. 

Gjithsesi, nuk mund të mos e përmendin faktin se për çdo investim duhen 

analizuar me shumë kujdes grafikët e bursës, ecuria e tyre. Pavarësisht kësaj, jo 

gjithmonë investimet do të kenë sukses, pasi probabiliteti për të humbur do të 

ekzistojë gjithmonë. 

 Të dish të lexosh grafikët, përbën një element thelbësor në tregtimin në bursë. 

Grafiku i një titulli në bursë, përgjithësisht, përfaqësohet nëpërmjet një vije të 

vazhdueshme. Kuptohet që i njëjti grafik mund të lexohet në mënyra të ndryshme, 

sipas perspektivës së atij që shikon plotësimin e figurave në lidhje me horizontin 

kohor. Për të identifikuar konfigurimet e shpeshta, të cilat mund të përdoren për të 

ndërmarrë operacione të ndryshme në tregjet financiare, nevojitet të vihet rregull 

në kaosin që gjendet në tregjet financiare.  

 Nuk duhet të harrojmë se të gjithë investitorët kanë në dispozicion të njëjtët 

grafikë, të njëjtët software dhe të njëjtat metoda. Secili prej tyre ka një kriter 

vizualizimi, një kriter seleksionimi, një kriter memorizimi dhe një kriter intuite të 

ndryshëm nga të tjerët. Për rrjedhojë, mund të themi se e njëjta strategji, nëse 

aplikohet nga subjekte të ndryshëm, nuk na çon pothuajse asnjëherë në të njëjtat 

rezultate. Kjo është arsyeja, përse mendojmë që për të pasur sukses nuk nevojiten 

vetëm strategjitë më të mira, por mbi të gjitha, nevojitet eksperienca dhe intuita. 

Me këtë të fundit, ose duhet të kesh lindur ose duhet ta kesh fituar pas shumë 

viteve punë në sektorin e tregjeve financiare.  
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 Një rregull  tjetër shumë i rëndësishëm, për ata që operojnë në tregjet financiare, 

është mësimi nga gabimet. Pas çdo situate problematike që është shfaqur në treg 

operatori duhet ta analizojë dhe të bëjë korrigjimet e nevojshme. 

 Gjithsesi, nuk mund të mohojmë faktin se në investimet në bursë edhe fati luan 

rolin e tij, pavarësisht kësaj, detyra e investitorëve është të sjellin sa më shumë të 

jetë e mundur probabilitetin për të fituar në favor të tyre.  

 Aksione vs obligacione: Si aksionarët edhe titullarët e obligacioneve janë të 

ekspozuar ndaj rrezikut për të pësuar humbje por, ndërsa aksionarët janë më të 

ekspozuar ndaj rrezikut, titullarët e obligacioneve arrijnë të parashikojë fitimin e 

tyre, sidomos kur zotërojnë tituj afatshkurtër. Fitimet e aksionarëve varen  nga 

ecuria e shoqërisë në treg dhe rreziku më i madh evidentohet në situatën kur 

shoqëria falimenton. Në një rast të tillë, do të paguhen fillimisht zotëruesit e 

obligacioneve, si kreditorë të shoqërisë, dhe më pas aksionarët. Kuptohet që, për 

titullarët e obligacioneve ekziston mundësia e rikuperimit të një pjese të kapitalit 

të investuar, në anën tjetër, aksionarët përballen pothuajse gjithmonë me humbjen 

e kapitalit. 

Në krahasimin midis aksioneve dhe obligacioneve, mund të themi se sa më i 

lartë të jetë rendimenti, aq më i madh është risku. Në fakt, rendimenti më i lartë 

nuk është gjë tjetër veçse shpërblimi për riskun më të madh që ndërmerr 

investitori. Për rrjedhojë, mendojmë se investitorët që aspirojnë fitime më të larta, 

por nga ana tjetër janë të gatshëm të përballojnë edhe mundësinë e humbjeve më 

të mëdha, kanë tendencën të investojnë në aksione ndërsa investitorët që nuk duan 

riskun preferojnë obligacionet.  

Një rol të rëndësishëm luan edhe kohëzgjatja, pasi, në një periudhë afatgjatë 

aksionet ofrojnë rendiment më të lartë. Në çdo rast, jemi të mendimit se do të ishte 

më mirë të mos investonim gjithçka në aksione ose obligacione të të njëjtit 

emetues, por të investojmë në portofole titujsh të përzierë, aksione dhe 

obligacione, të subjekteve të ndryshëm, private apo shtetërore, duke reduktuar në 

këtë mënyrë rrezikun. 

 Shoqëria mund të vendosë të riblerë aksionet e veta për disa arsye siç janë: 

mbështetja e vlerës së titullit në bursë, për operacionet e internal dealing, për të 

mos lejuar marrjen në kontroll të shoqërisë nga ana e shoqërive konkurrente apo 

për të përmirësuar indekset e gjendjes së shoqërisë, e të tjera si këto. 

 Nëse i referohemi raportit mes ecurisë së të ardhurave dhe ecurisë së çmimit të një 

aksioni të caktuar, mund të vërejmë se shpesh herë trendi i çmimit të aksionit 

koinçidon me trendin e të ardhurave, por nga kjo rastësi nuk mund të nxirret një 

rregull preciz. Për rrjedhojë, jemi të mendimit se, nëse rriten fitimet e shoqërisë 

nuk do të thotë se do të rritet edhe çmimi i aksioneve të shoqërisë. 

 Mendojmë se momenti më i mirë për të blerë në bursë është momenti kur 

pesimizmi ekonomik është në kulmin e vet dhe anasjelltas, faza kur optimizmi 

ekonomik është në maksimum përbën momentin ideal për të shitur dhe për të 

fituar.  

Në përfundim, privatizimi i bursës, thjeshtësimi i procedurave të pranimit në bursë 

dhe  garancitë gjithmonë e më të mëdha që do t’iu ofrohen investitorëve, së bashku 
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me faktorët makroekonomikë, si globalizimi i tregjeve, do të mundësonin për vendin 

tonë hedhjen e hapave gjigandë drejt rritjes së cilësisë për sistemin financiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  148 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Alemanni B., Lusignani G., Onado M., The Europian securities industry. Further 

evidence in the roadmap to integration, in Ferrarini G., Wymeersch E. (editors), 

Investor Protection in Europe, Oxford University Press, 2006. 

 Allen H., Hawkins J., and Sato S., Research Paper Nr 7 “Electronic Trading and 

its Implications for Financial Systems”, Nëntor 2001. 

 Alexander, Gordon J., and Mark A. Peterson, The Effect of Price Tests on Trader 

Behavior and Market Quality: An Analysis of Reg SHO, Journal of Financial 

Markets 11, 2008. 

 Ammann, M., Fehr M., and Seiz R., New Evidence on the Announcement Effect of 

Convertible and Exchangeable Bonds, Journal of Multinational Financial 

Management 16, 2006. 

 Angelini E., I mercati e gli strumenti finanziari di borsa, G. Giappichelli, Torino, 

2012. 

 Antonucci A., Fortunato S. e Sabatelli E., in La seconda direttiva CEE in materia 

societaria, nw kujdesin e  L. Buttaro e A. Patroni Griffi, Milano, 1984. 

 Arrow K. J., Debreu G., Existence of an equilibrium for a competitive economy, in 

Econometrica, 1954, 3. 

 Atack J., Neal L., The Origin and Development of Financial Markets, Cambridge 

University, 2009. 

 Bajo E., Le obbligazioni convertibili, Carocci, Roma, 2003. 

 Bagella M. (në kujdesin e), La riforma dei mercati finanziari europei alla luce 

della direttiva sui Servizi di investimento, , Dokumente CEIS, 5, Roma 1998.  

 Bagella M, Becchetti L., Volatilità settoriale e volatilità aggregate: un modello 

con operatori con set di informazione eterogenei, Roma 1996. 

 Banfi A., I Mercati e gli Strumenti Finanziari, Disciplina e Organizzazione della 

Borsa, Botimi i shtatw, ISEDI, Torino 2013. 

 Banfi A., La liquidazione delle operazioni di borsa, Giappichelli, Torino, 1995. 

 Banfi A., Biasin M., Oriani M., Raggetti G., Economia degli intermediari 

finanziari, Isedi, Torino, 2012. 

 Banfi A., Di Pasquali F., Il mercato e gli strumenti finanziari, Isedi, Torino, 2008. 



 

  149 

 

 Basile I., Erzegovesi L., L’analisi del rischio degli investimenti mobiliari, Egea, 

Milano, 1989. 

 Benjamin J., Interests in Securities, Oxford, Oxford University Press, 2000. 

 Benjamin J., Ease of Transfer and Security of Transfer in the Securities Markets, 

5 Journal of International Banking and Financial Law 219, 2001. 

 Benjamin J.,and Yates M., The Law of Global Custody,  botimi I dytw, 

Butterworths, 2002. 

 Birks P. dhe McLeod G., Introduction to Justinian's Institutes (London, 

Duckworth, 1987). 

 Caparrelli F., Economia dei mercati finanziari, McGraw-Hill, Milano, 1998. 

 Caparrelli F., I derivati, McGraw-Hill, Milano, 2003. 

 Caprio L., Le decisioni di investimento nei mercati dei capitali, UTET, Torino, 

1989. 

 Cavallo L., L’impatto della direttiva Eurosim sull’efficienza dei mercati, 

Zanichelli, Bologna, 1998. 

 Cesarini F., Gualtieri P., La Borsa, Il Mulino, Bologna, 2000. 

 COMMONS, I fondamenti giuridici del capitalismo, Bologna, 1981. 

 Davydoff, Didier et al. An Assessment of 10 Years Financial Services Action Plan 

(FSAP), November 2009, IP/AECON2008-16. 

 D’Apice R., (në kujdesin e), L’attuazione della Direttiva MIFID in Italia, Il 

Mulino, Bologna, 2010. 

 Devos, D., “Legal Protection of Payment and Securities Settlement Systems and 

of Collateral Transactions in European Union Legislation,” Seminar Paper 

Presented in the IMF, October 2006. 

 Dogauchi, M., “The Internet Transactions and Choice of Law: International 

Securities Transactions through Intermediaries” (Paper presented in the Tokyo 

Symposium, October 2004. 

 Dunning Macleod Enrico –La teoria e la pratica delle banche, trad.it. in 

Biblioteca dell’economista VI, Torino 1879. 

 Einsele, Dorothee. “Rights of Depositors in Financial Instruments Held with a 

Central Depository” in Stock Exchange Transactions in Europe: Towards 

Harmonized Legislation?, Bruxelles: Bruylant, 2002. 



 

  150 

 

 Einsele, Dorothee. “Security Interests in Financial Instruments” in Horst 

Eidenm€uller & Eva-Maria Kieninger, eds., The Future of Secured Credit in 

Europe, European Company and Financial Law Review, Special vol. 2, Berlin: De 

Gruyter Recht, 2008. 

 Fabozzi, F. J. And others, Foundations of financial markets and institutions, 

Upper Saddle River, N. J. Prentice Hall, 2002. 

 Fabozzi F.J, Modigliani F., Capital markets institutions and instruments, 

Englewoods Cliffs, N.J., 1991. 

 Fabozzi F.J., Modigliani F, Mercati finanziari: strumenti e istituzioni, Bologna 

1995. 

 Fabrizi P.L. (në kujdesin e) L’economia del mercato mobiliare, Egea, Milano, 

2011, fq. 325. 

 Fama E. F., Efficient capital markets. A review of theory and empirical work, in 

Journal of Finance, 1970. 

 Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario, mercati e 

intermediary, Giappichelli, Torino, 2010. 

 Ferrarini G., European securities markets. The Investments Services Directive and 

Beyond, Kluwer Law International, Londra, 1998. 

 Ferrarini G., Marchetti P., (në kujdesin e), La riforma dei mercati finanziari, 

Edibank, Milano, 1998.  

 Filippo A., La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, 2012. 

 Forestieri G., Mottura P., Il sistema finanziario, Egea, Milano, 2009. 

 Freudiani L., Santoro V., (në kujdesin e). L’attuazione della Direttiva MIFID, 

Giuffrè, Milano, 2009.  

 Galgano F., I titoli di credito, Cedam, 2009. 

 Giampaolino C. F., Le azioni, Giuffrè, Milano, 2004. 

 Goode, R., “The nature and Transfer of Rights in Dematerialised and 

Immobilised Securities” in Fidelis Oditah, ed., The Futures for the Global 

Securities Market: Legal and Regulatory Aspects, London: Oxford University 

Press, 1996. 

 Goode R., Are Intangible Asset Fungible, nw Birks and Pretto Themes in 

Comparative Law – në nder të Bernard Rudden, OUP 2002. 



 

  151 

 

 Gros-Pietro G., Reviglio E., Torrisi A., Assetti proprietari e mercati finanziari 

europei, Il Mulino, Bologna, 2001. 

 Guttman E., & Thomas P. Lemke. “The Transfer of Securities in Organized 

Markets: A Comparative Study of Clearing Agencies in the United States of 

America, Britain and Canada” 19 Osgoode Hall L. J. 400, 1981. 

 Guynn R. D., Modernizing Securities Ownership Transfer and Pledging Laws: 

Ese mbi nevojwn e harmonizimit ndwrkombwtar, Shoqata Ndwrkombwtare e 

Avokatwve, 1996. 

 Harris L., Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners, 

Oxford University Press, 2003. 

 van Houtte H., “The Law Applicable to Securities Transactions: Choice of Law 

Issues” in Fidelis Oditah, ed., The Futures for the Global Securities Market: Legal 

and Regulatory Aspects, London: Oxford University Press, 1996. 

 Hull John C., Futures, Options and Other Derivatives, 5 Edition, Prentice Hall, 

Financial Series.  

 Kindleberger C. P., Manias, Panics and Crashes: A history of Finantial Crisis 

(Wiley Investment Classics), 1989. 

 Kromiçi A., Legjislacioni Shqiptar Mbi Tregun Financiar Jo-Bankar, punim i 

paraqitur në konferencën shkencore kombëtare “Zhvillime dhe Risi të së Drejtës 

Private” të organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës UT, 

12.12.2011. 

 Kronke H., “Remarks on the Geneva Securities Convention’s Development and Its 

Future” in Louise Gullifer & Jennifer Payne, eds., Intermediated Securities: Legal 

Problems and Practical Issues, Oxford: Hart Publishing, 2010. 

 Lombardo S., Quotazione in borsa e stabilizzazione del prezzo delle azioni, 

Giuffrè, Milano, 2011. 

 Malltezi A., E drejta shqiptare e shoqwrive tregtare, Mediaprint, Tiranw 2011, fq. 

132. 

 Malltezi A, Rystemaj J, Pelinku L, Aspekte tw sw drejtws sw biznesit nw 

Shqipwri, Mediaprint, Tiranw 2013. 

 Micheler E., “Farewell Quasi-negotiability?: Legal Title and Transfer of Shares 

in a Paperless World”, 2002, J. Bus. L. 



 

  152 

 

 Mishkin F.S., Eakins S.G., Forestieri G., Istituzioni e mercati finanziari, Pearson, 

Italia, Milano, 2012. 

 Modigliani F., Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations, in 

Macroeconomics and finance. Essays in honor of F. Modigliani, ed R. Dombusch, 

S. Fischer, J. Bosson, Cambridge (Mass.) 1987. 

 Mooney C., W. Jr. “Law and Systems for Intermediated Securities and the 

Relationship of Private Property Law to Securities Clearance and Settlement: 

United States, Japan, and the UNIDROIT Draft Convention”, IMES Discussion 

Paper Series 2008-E-7, 2008. 

 Morris S., Speculative Investor Behavior and Learning, The Quarterly Journal of 

Economics 111, 1996. 

 Nobili R., Osservazioni in tema di azioni proprie, Revista e shoqwrive tregtare., 

1987. 

 Padoa-Schiopa, T., Finanziari, mercati, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. 

IV, Roma: Instituti i Enciklopedisw Italjane, 1994. 

 Pagano M., Röell A., Transparency and liquidity. A comparison of auction and 

dealers markets with informed rading, working paper, London school of 

economics, 1993. 

 Partesotti G., Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto 

da G.E. Colombo e G.B. Portale, 2*, Torino, 1991 

 Penati, A., Il rischio azionario e la borsa: un’analisi del funzionamento del 

mercato italiano, Milano 1991. 

 A Pretto-Sakmann, Boundaries of Personal Property, Oxford, Hart Publishing, 

2005, fq. 13. 

 Rakob, Julia. “Germany” in Harry C. Sigman & Eva-Maria Kieninger, Cross-

Border Security over Tangibles, M€unchen: Sellier, 2007. 

 Ruben Lee, What is an Exchange? The automation, Management and Regulation 

of Financial Markets, Oxford, Oxford University Press, 1998. 

 Santomero A.M., Babbel D.F., Finantial markets, instruments, and institutions, 

Montrėal-New York 1997. 

 Saunders A., Cornett M. M., Anolli M., Economia degli intermediari finanziari, 

McGraw-Holl, 2008. 



 

  153 

 

 Seligman J., The Internationalisation of the Securities Markets: parathënie e 

Simpoziumit Michigan Yearbook për studimet ligjore ndërkombwtare, volumi IX, 

1988. 

 Schwartz R. A., Equity Markets. Structure, Trading and Performance, Harper & 

Row, New York, 1998. 

 Schwarcz SL, “Indirectly Held Securities and Intermediary Risk” Uniform Law 

Review (Revue de droit uniforme) 2002. 

 Szegö G., Il sistema finanziario: economie e regolamentazione, Milano 1995. 

 “UNIDROIT”, “Seminar on Intermediated Securities”, Bern, Zvicër 15–17 

shtator 2005 dhe Draft Raportin Shpjegues. 

 UNIDROIT, Shënime shpjeguese17 JS Rogers, “Negotiability, Property, and 

Identity”, 12 Cardozo L Rev, 1990-1991. 

 Vaciago G., Verga G., Efficienza e stabilità dei mercati finanziari, Il Mulino, 

Bologna, 1995. 

 Wang Y., Near rational behavior and finantial market fluctuations, in The 

economic journal, 1993. 

 Wymeersch, Eddy. “Securities Clearing and Settlement: Regulatory 

Developments in Europe” in Guido Ferrarini & Eddy Wymeersch, eds., Investor 

Protection in Europe: Corporate Law Making, the MiFID and Beyond, New York: 

Oxford University Press, 2006. 

 Zacaroli, Antony. “Taking Security over Intermediated Securities: Chapter V of 

the UNIDROIT (Geneva) Convention on Intermediated Securities” in Louise 

Gullifer & Jennifer Payne, ed., Intermediated Securities: Legal Problems and 

Practical Issues (Portland: Hart Publishing, 2010). 

 

Legjislacioni shqiptar 

 Ligji Nr. 10 236, datë 18.02.2010, “Për marrjen e kontrollit të shoqërive me ofertë 

publike”. 

 Ligji Nr. 10 158, datë 15.10.2009 “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe 

qeverisjes vendore”. 

 Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. 

 Ligji Nr. Nr. 9879, datë 21.2.2008, “Për titujt”. 



 

  154 

 

 Ligji Nr. 9572 datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”. 

 Rregullorja e Bursës së Tiranës. 

 Rregullore nr. 160, datë 21.11.2012 “Për Kushtet e Organizimit dhe Funksionimit 

të Platformës Shumëpalëshe të Tregtimit MTF”. 

 Rregullore e AMF Mbi Licencimin dhe Mbikëqyrjen e Bursës së Titujve. 

 Rregullore e AMF “Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e publikut mbi 

faktet me rëndësi materiale”, miratuar me vendimin e Bordit nr. 42, datë 

28.05.2009. 

 Rregullore mbi përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit të porosive dhe të 

librit të transaksioneve, Miratuar me vendimin e Bordit të AMF-së nr. 115, dt. 

11.09.2008. 

 Udhëzim nr 30, datë 26.12.2013, Për Emetimin nga Qeveria e Republikës së 

Shqipërisë, të Bonove të Thesarit në formë Regjistrimi. 

 

Legjislacioni i huaj 

 Rregullorja e Prospektit e Komisionit (EC) Nr. 809/2004 e 29 Prillit 2004. 

 Rregullorja (EC) nr. 1606/2002 e Parlamentit dhe e Këshillit e 19 Korrikut 2002 

mbi zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit. 

 Direktiva e Komisionit 2006/73/EC e 10 Gushtit 2006 e cila implementon 

Direktivën 2004/39/EC e Parlamentit Europian dhe të Këshillit në lidhje me 

kërkesat e organizmit dhe kushteve të veprimit të shoqërive të investimit sikurse 

janë përkufizuar për qëllim të asaj Direktive. 

 Direktiva 2006/68/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 6 Shtatorit 2006 e 

cila amendoi Direktivën e dytë të Këshillit 77/91/EEC për krijimin e shoqërive 

publike me përgjegjësi të kufizuar, ruajtjen dhe ndryshimin e kapitalit të tyre. 

 Direktiva 2006/43/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 17 Majit 2006 mbi 

auditimin sipas statutit të llogarive vjetore, e cila amendon Direktivat e Këshillit 

78/660/EEC dhe 83/349/EEC dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit 84/253/EEC. 

 Direktiva 2004/109/EC e Parlamentit dhe e Këshillit e 15 Dhjetorit 2004 mbi 

harmonizimin e kërkesave të transparencës në lidhje me informacionin lidhur me 

emetuesit titujt e të cilëve pranohen për t’u tregtuar në një treg të rregulluar, e cila 

ka amenduar Direktivën 2001/34/EC. 



 

  155 

 

 Direktiva 2004/39/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 2 prill 2004 

në lidhje me tregjet e instrumenteve financiare, Markets in Financial Instruments 

Directive, e cila ka ndryshuar direktivat e Këshillit 85/611/EEC dhe 93/6/EEC dhe 

Direktivën 2000/12/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit dhe ka shfuqizuar 

Direktivën e Këshillit 93/22/EEC. 

 Direktiva 2004/25/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, 21 Prill 2004 Mbi 

ofertat për marrjen e kontrollit. 

 Direktiva 2003/71/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 4 Nëntorit 2003 

mbi prospektin që duhet të publikohet kur titujt i ofrohen publikut ose pranohen 

për t’u tregtuar, e amenduar nga Direktiva 2010/73/EU e Parlamentit Europian 

dhe e Këshillit e 24 Nëntorit 2010. 

 Direktiva e Abuzimit me tregun, 2003/6/EC e Parlamentit Europian dhe e 

Këshillit e 28 Janarit 2003 mbi Tregtimin e Brendshëm (insider dealing) dhe 

Manipulimin e Tregut implementuar nga Direktiva e Komisionit 2003/124/EC. 

 

Faqe interneti 

 http://it.over-blog.com/Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-

1228321765-art360539.html 

 http://www.emiliasantomauro.it/il-mio-progetto/il-problema-finanziario 

 http://www.betaomegachi.com/media/Sistema-Finanziario-Dispensa-I-parziale-

www.betaomegachi.com_.pdf 

 http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-

content/uploads/2011/04/GDG_Introduzione_Mercati-Finanziari_agg_2000.pdf 

 http://www.e-meffea.net/webbook/Download/I%20mercati%20finanziari.pdf 

 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 

 http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20d

he%20Letrat%20me%20Vlere%20-

%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf 

 http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%

20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-

%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf  

 http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf 

http://it.over-blog.com/Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-1228321765-art360539.html
http://it.over-blog.com/Caratteristiche_e_funzioni_di_un_mercato_finanziario-1228321765-art360539.html
http://www.emiliasantomauro.it/il-mio-progetto/il-problema-finanziario
http://www.betaomegachi.com/media/Sistema-Finanziario-Dispensa-I-parziale-www.betaomegachi.com_.pdf
http://www.betaomegachi.com/media/Sistema-Finanziario-Dispensa-I-parziale-www.betaomegachi.com_.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/04/GDG_Introduzione_Mercati-Finanziari_agg_2000.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/04/GDG_Introduzione_Mercati-Finanziari_agg_2000.pdf
http://www.e-meffea.net/webbook/Download/I%20mercati%20finanziari.pdf
http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20dhe%20Letrat%20me%20Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20dhe%20Letrat%20me%20Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/cInstrumentet%20Financiare%20dhe%20Letrat%20me%20Vlere%20-%20Material%20Edukues%20%28PDF%29.pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf
http://amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf
http://www.bcci.bg/projects/latvia/pdf/7_Financial_markets.pdf


 

  156 

 

 http://host.uniroma3.it/docenti/previati/corsi/eif/documenti/13_EIF20082009_Mer

catiFinanziari_Monetario.pdf 

 https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=6 

 www.bankofalbania.org 

 http://www.saperinvestire.it/index.php?option=com_content&task=view&id=604 

 http://www.nyse.com 

 http://www.nasdaq.com 

 http://www.tse.or.jp/english 

 http://www.exchange.de 

 http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf 

 http://www.tse.com.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=1 

 http://www.tse.com.al/?fq=brendahome&aid=59&gj=gj1 

 http://vocidallacommunity.wordpress.com/tag/tony-robbins/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading 

 http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/book/asteriscati.php 

 https://www.esma.europa.eu/system/files  

 http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-

ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html 

 http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/prin

cipalicategorie_prodottiderivati.html 

 http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-

tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso  

 http://books.google.al/books?id=2vubVjPDg_IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=cose+e

%27+il+gruppo+virgin?&source=bl&ots=dpXG870Op3&sig=m-

ZXbVpW8gICEFLyIFAwz_1EOtA&hl=en&sa=X&ei=3l0kVJDZG9LB7Aa6rIG

oCw&ved=0CEQQ6AEwBQëv=onepage&q=cose%20e'%20il%20gruppo%20vir

gin%3F&f=false  

 http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=4&id=60  

 http://www.astrologico.net/PDF/4%C2%B0%20capitolo%20-

%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(li

bro3).pdf  

http://host.uniroma3.it/docenti/previati/corsi/eif/documenti/13_EIF20082009_MercatiFinanziari_Monetario.pdf
http://host.uniroma3.it/docenti/previati/corsi/eif/documenti/13_EIF20082009_MercatiFinanziari_Monetario.pdf
https://amf.gov.al/pershkrim.asp?id=6
http://www.bankofalbania.org/
http://www.saperinvestire.it/index.php?option=com_content&task=view&id=604
http://www.nyse.com/
http://www.nasdaq.com/
http://www.tse.or.jp/english
http://www.exchange.de/
http://www.bankofalbania.org/web/pub/ringjallja_burses_607_1.pdf
http://www.tse.com.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=1
http://www.tse.com.al/?fq=brendahome&aid=59&gj=gj1
http://vocidallacommunity.wordpress.com/tag/tony-robbins/
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading
http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/book/asteriscati.php
https://www.esma.europa.eu/system/files
http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html
http://www.zeriamerikes.com/content/kater-vende-evropiane-per-piqen-te-ndalojne-spekulimet-ne-bursa-127580448/490324.html
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/principalicategorie_prodottiderivati.html
http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/prodotti_derivati/principalicategorie_prodottiderivati.html
http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso
http://www.dirittobancario.it/rivista/finanza/derivati/i-contratti-derivati-nozione-tipologia-e-peculiarita-del-contenzioso
http://books.google.al/books?id=2vubVjPDg_IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=cose+e%27+il+gruppo+virgin?&source=bl&ots=dpXG870Op3&sig=m-ZXbVpW8gICEFLyIFAwz_1EOtA&hl=en&sa=X&ei=3l0kVJDZG9LB7Aa6rIGoCw&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=cose%20e'%20il%20gruppo%20virgin%3F&f=false
http://books.google.al/books?id=2vubVjPDg_IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=cose+e%27+il+gruppo+virgin?&source=bl&ots=dpXG870Op3&sig=m-ZXbVpW8gICEFLyIFAwz_1EOtA&hl=en&sa=X&ei=3l0kVJDZG9LB7Aa6rIGoCw&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=cose%20e'%20il%20gruppo%20virgin%3F&f=false
http://books.google.al/books?id=2vubVjPDg_IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=cose+e%27+il+gruppo+virgin?&source=bl&ots=dpXG870Op3&sig=m-ZXbVpW8gICEFLyIFAwz_1EOtA&hl=en&sa=X&ei=3l0kVJDZG9LB7Aa6rIGoCw&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=cose%20e'%20il%20gruppo%20virgin%3F&f=false
http://books.google.al/books?id=2vubVjPDg_IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=cose+e%27+il+gruppo+virgin?&source=bl&ots=dpXG870Op3&sig=m-ZXbVpW8gICEFLyIFAwz_1EOtA&hl=en&sa=X&ei=3l0kVJDZG9LB7Aa6rIGoCw&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=cose%20e'%20il%20gruppo%20virgin%3F&f=false
http://books.google.al/books?id=2vubVjPDg_IC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=cose+e%27+il+gruppo+virgin?&source=bl&ots=dpXG870Op3&sig=m-ZXbVpW8gICEFLyIFAwz_1EOtA&hl=en&sa=X&ei=3l0kVJDZG9LB7Aa6rIGoCw&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=cose%20e'%20il%20gruppo%20virgin%3F&f=false
http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=4&id=60
http://www.astrologico.net/PDF/4%C2%B0%20capitolo%20-%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(libro3).pdf
http://www.astrologico.net/PDF/4%C2%B0%20capitolo%20-%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(libro3).pdf
http://www.astrologico.net/PDF/4%C2%B0%20capitolo%20-%20Iniziazione%20alla%20Borsa%20e%20alla%20Visione%20Planetaria%20(libro3).pdf


 

  157 

 

 http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-

Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf  

 http://www.sostrader.it/sostrader/didattica2.cfm?id=99999999+or+7%3D7  

 http://www.correggia.com/Tesi/cap3.htm  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/03/Doktoratura-Visar-Malaj-Fakulteti-Ekonomise-Departamenti-i-Ekonomiksit.pdf
http://www.sostrader.it/sostrader/didattica2.cfm?id=99999999+or+7%3D7
http://www.correggia.com/Tesi/cap3.htm


 

  158 

 

Abstrakt 
 

Tema “Aspekte të emetimit dhe tregtimit të titujve” synon dhënien e një 

informacioni doktrinar, në kushtet e mungesës, pothuajse totale, të doktrinës shqiptare 

si dhe ka për qëllim të sqarojë çështje të errëta ose të plotësojë boshllëqe, në 

legjislacionin shqiptar, lidhur me këtë çështje. Për këtë arsye, trajtimi i disa aspekteve 

të emetimit dhe tregtimit të titujve u duk me interes të veçantë, për ti ardhur sado pak 

në ndihmë doktrinës shqiptare, praktikës gjyqësore, studentëve si dhe çdo personi që 

ka interes në zgjerimin e njohurive në këtë fushë. Megjithëse kjo fushë studimi 

paraqitet ndërdisiplinore, në këtë punim është vënë theksi në aspektin ligjor, pa 

anashkaluar, edhe pse në mënyrë modeste, elementë të aspektit ekonomik. 

Gjatë punimit jemi ndalur në trajtimin e tregjeve financiare, instrumenteve 

financiare të rregulluara nga legjislacioni shqiptar si edhe në emetimin e tyre. 

Gjithashtu, në punim analizohet mekanizmi i funksionimit të bursës, duke u ndalur në 

veçanti në arsyet e mosfunksionimit të Bursës së Tiranës. 

Në gjykimin tonë, sipërmarrësit duhet të marrin më shumë në konsideratë 

mundësinë e shfrytëzimit të një instrumenti modern, siç është bursa, për të financuar 

nevojat e veta për kapital. Në punim, ndër të tjera, trajtohet procesi i listimit si edhe 

avantazhet e shoqërive të listuara në bursë.  

Në vitet e fundit, është për tu përshëndetur rezultati në lidhje me hartimin dhe 

miratimin e legjislacionit në këtë fushë, i cili është përshtatur me Rregulloret dhe 

Direktivat e BE-së, duke plotësuar kështu detyrimin që ka shteti Shqiptar, në kuadër 

të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), për përafrimin e legjislacionit. 

Metoda e përdorur në këtë punim është metoda e mbledhjes dhe përpunimit të 

literaturës, metoda e analizës së legjislacionit, metoda e analizës ndërdisiplinore si 

edhe metoda krahasimore.  

 

Fjalë kyçe: treg financiar, instrumente financiare, emetim, bursë, investitorë. 

 

Abstract 

 

The thesis “Aspects of issuing and trading securities” aims to provide theoretical 

information, at the background of an almost total lack, of Albanian doctrine, and shed 

light on legal gaps. Some aspects have been probed thoroughly to assist the Albanian 

literature, justice professionals, students and anyone keen on this subject. The thesis 

probes mostly on the legal aspects of this multi-disciplinary issue, without 

overlooking some key economic aspects. 

The thesis takes a deep look at the Albanian legislation governing financial 

instruments and issuing of securities, as well as financial markets. Stock exchange is 

key to securities trading and the thesis dwells on the reasons why the Tirana Stock 

Exchange has stalled. 



 

  159 

 

We encourage entrepreneurs to resort to modern financing instruments, such as 

the stock Exchange, to finance their needs for capital. Here, we analize listing and 

advantages of listed companies. Albanian legislation on stocks is relatively new.  This 

legislation is leaned to the regulations and directives of the EU, and thus fulfilling the 

obligations of the Albanian state within the scope of the Stabilization and Association 

Agreement (SAA), for adapting the legislation. 

Methods employed to develop the present thesis include literature processing, 

analysis of legislation, inter-disciplinary analysis and the comparative method. 

 

Key words: financial market, securities, issue securities, stock exchange, investors.  

 


