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ABSTRAKTI  

Abstrakti 
Vlera e ndërmarrjes dhe matja e saj është një sfidë e adresuar prej shumë studiuesish 
dhe ka njohur evolucion të vazhdueshëm nga teori të ndryshme, duke nisur që nga 
filozofët grek, për të vazhduar me klasikët e mendimit ekonomik si A. Smith, D. 
Rikardo, K. Marksi etj. Përsëri vlera e ndërmarrjes dhe matja e saj mbetet një çështje 
e hapur dhe që pret kontribut nga studiues të rinj, sidomos për vende me ekonomi dhe 
zhvillim si Shqipëria.  
Ky studim vendoset në përpjekje për të hedhur dritë mbi faktorët që përcaktojnë 
vlerën e ndërmarrjes për bankat tregtare dhe kompanitë e sigurimeve në Shqipëri. 
Literatura mbi këtë është e gjerë dhe e thellë, por matja e vlerës së ndërmarrjes për 
vende ku kompanitë nuk janë të listuara në bursë paraqet mjaft vështirësi. Për këtë të 
fundit studimi orientohet drejt modeleve empirike të Metodës së Zakonshme të 
Katrorëve më të Vegjël (OLS) dhe Metoda e Përgjithsuar e Momenteve (GMM). 
Rezultatet e këtij studimi qartësojnë më tej lidhur me faktorët që ndikojnë mbi vlerën e 
bankës tregtare dhe vlerës së kompanisë së sigurimit. 
 
Fjalë kyçe: vlera e ndermarrjes, faktorët e vlerës, metodat e  vlerësimit, vendime 

strategjike, banka tregetare, kompani sigurimi 
 

Abstract  
The value of the company and its measurement is a challenge addressed by many 
scholars and recognized constant evolution by various theories, starting with the 
Greek philosophers, to continue with the classics of economic thought A. Smith, D. 
Ricardo, K. Marx etc. Again value of the enterprise and its measurement remains an 
open question and that expects contributions from young researchers, especially for 
developing economies like Albania. 
This study tries to shed light on the factors that determine the value of the enterprise 
to commercial banks and insurance companies in Albania. The literature on this 
matter is as vast and as it is deep, but the measurement of the firms’ value in 
countries where companies are not listed on the stock exchange remains a difficulty. 
With this in mind this study is oriented towards empirical methods the Ordinary Least 
Square (OLS) and Generalized Method of Moments (GMM). The results of this study 
bring a further deeper understanding about the factors that affect the value of 
commercial bank and insurance company value. 
 

Key words: enterprise value, value drivers/diminishers, assessment methods, 
strategic decisions, commercial banks, insurance companies 

Klasifikimi JEL: G32  
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1 

Kapitulli 1 

HYRJE 

Kapitulli i parë u konceptua si hyrje e punimit, si pjesë ku prezantohemi me 
problematikën e fenomenit në studim. Problematika, për t’u dhënë sa më e qartë, 
përmblidhet duke përmendur dimensionet dhe vështirësitë e saj nga ku nxjerrim në 
pah hendekun e dijes për rastin tonë. Problematika me dimensionet dhe vëshritësitë e 
saj shërbejnë si motivim i këtij studimi. 

Më tej shprehet fokusi i studimit me hipotezat strikte për secilin rast si dhe pyetje 
kërkimi në ndihmë të hipotezave. Në këtë kapitull jepet një përmbledhje e të gjithë 
disertacionit në pikëpamjen metodike. 

1.1 Konteksti i studimit 
Përgjatë gjithë ekzistencës së qytetërimit vlera është një koncept që ka tërhequr 
interesin e shumë teoricienëve, kërkuesve dhe ekonomistëve në të gjithë botën. Ky 
koncept mjaft i gjerë është përcaktuar në literaturën shkencore si një nga indikatorët 
më të spikatur në vlerësimin e gjithë performancës së ndërmarrjes. Në trajtimin e 
konceptit vlerë me rëndësi të madhe është dhe integrimi i faktorëve të ndryshëm që 
përfaqësojnë mjedisin e brendshëm apo të jashtëm të ndërmarrjes. 

Duke u nisur nga rëndësia dhe paraqitja shumëkonceptuale e këtij termi, ky studim do 
të fokusohet pikërisht tek vlera e ndërmarrjeve dhe faktorët që ndikojnë në të. 
Punimi do trajtojë fillimisht konceptin e vlerës, teoritë dhe modelet e përcaktimit të 
vlerës, rëndësinë dhe problematikat që shoqërojnë këtë proces si edhe përcaktimin e 
vlerës gjatë ciklit të jetës së ndërmarrjes. 

Analiza e fazave të ciklit të jetës së ndërmarrjes dhe e veçorive të çdonjërës prej 
fazave ka qenë shpesh objekt studimi dhe ekzaminimi prej shumë disiplinave. Në këtë 
studim kjo analizë bëhet nën këndvështrimin financiar. Çdo fazë ka karakteristika 
financiare të dallueshme nga fazat e tjera dhe njohja e ciklit të jetës së ndërmarrjes 
dhe faktorët që ndikojnë në vlerën e saj bëjnë të mundur zbatimin e strategjive 
marketing dhe atyre menaxheriale të suksesshme në të ardhmen. 

Në vijim studimi do të trajtojë vlerësimin e ndërmarrjes si një praktikë jetike në 
drejtimin financiar, vlerësim i cili shërben për shqyrtimin e ecurisë së rritjes së tyre. 
Në fokus të studimit qëndron strukturimi dhe analiza e faktorëve kyç që përcaktojnë 
vlerën. Jepen klasifikime të ndryshme nga studiues të ndryshëm. Ata i kanë ndarë në 
pjesën më të madhe të rasteve faktorët sipas grupeve:  

 faktorë të mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm;  

 faktorë cilësorë e sasiore;  

 faktorë parësore dhe ndihmës. 
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financiare të dallueshme nga fazat e tjera dhe njohja e ciklit të jetës së ndërmarrjes 
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marketing dhe atyre menaxheriale të suksesshme në të ardhmen. 

Në vijim studimi do të trajtojë vlerësimin e ndërmarrjes si një praktikë jetike në 
drejtimin financiar, vlerësim i cili shërben për shqyrtimin e ecurisë së rritjes së tyre. 
Në fokus të studimit qëndron strukturimi dhe analiza e faktorëve kyç që përcaktojnë 
vlerën. Jepen klasifikime të ndryshme nga studiues të ndryshëm. Ata i kanë ndarë në 
pjesën më të madhe të rasteve faktorët sipas grupeve:  

 faktorë të mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm;  

 faktorë cilësorë e sasiore;  

 faktorë parësore dhe ndihmës. 
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Zhvillimet e viteve të fundit në mjedisin ekonomik ka shkaktuar ndryshime edhe tek 
faktorët që ndikojnë në vlerën e një ndërmarrjeje. Historikisht faktori kryesor që i 
kushtohej rëndësi vendimtare në krijimin e vlerës në një ndërmarrje ka qenë 
përgjithësisht shkalla e zhvillimit teknologjik dhe raporti i ndërmarrjes me tregun. 
Ndërkohë, dekadat apo vitet e fundit, rëndësi të veçantë i kushtohet krijimit te “emrit 
të mirë” dhe menaxhimit dhe trajnimit të vazhdueshëm të faktorit “burime njerëzore”, 
si faktorët kyç që ndikojnë në mënyrën se si një ndërmarrje e krijon, maksimizon dhe 
ruan vlerën e saj. 

Bankat tregtare dhe institucionet e sigurimeve janë ndër aktorët më të rëndësishëm në 
sistemin financiar të një vendi. Ekonomia shqiptare, megjithëse jo me një historik të 
gjatë në sistemin e ekonomisë së tregut, po tregon shenja të një vendi në zhvillim falë 
edhe kontributit të këtyre dy komponentëve. Janë të njohura edhe teoritë e kontributit 
të këtyre aktorëve në ekonominë e vendit: siç është teoria e paqëndrueshmërisë 
financiare nga Schumpeter dhe teoria e lidhjes së dyanëshme e sektorit financiar me 
rritjen ekonomike nga Patrick dhe shumë diskutime të tjera që kanë lënë shenjë në 
tërësinë e mendimit racional mbi ekonominë. 

...roli dhe zhvillimi i sistemit financiar konsiderohet si një 
element kyç i zhvillimit dhe i rritjes ekonomike. (Dushku, 
2010) 

Për sistemin bankar Cani dhe Hadëri (2002) kanë publikuar një përmbledhje shumë të 
mirë përshkruese. Megjithë vlerën e këtij punimi, përsëri ka hapësira dhe çështje që 
metirojnë të adresohen sidomos për shkak se sistemi financiar në Shqipëri ka nisur të 
zhvillohet dhe të hedh hapat e mëdha pas vitit 2002. 

Që nga Shumpeteri (1911), dhe më vonë McKinnon (1973) 
dhe Shaw (1973), marrëdhënia ndërmjet zhvillimit 
financiar dhe rritjes ekonomike është studiuar në thellësi... 
Por përsëri kjo marrëdhënie mbetet e paqartë. 

Nëse përpiqemi të krijojmë një ide lidhur me ecurinë dhe performancën në vite të 
sektorit bankar dhe atij të sigurimit do të ishte përfaqësuese të përqendroheshim te 
treguesi i Total aktiveve për PBB. Kjo do të na jepte një ide lidhur jo vetëm me 
rëndësinë e sektorit në ekonominë e vendit, por edhe për të krijuar bindjen dhe 
gjykimin për tendencën në të ardhmen. Siç paraqitet në grafik sistemi bankar përbën 
një zë shumë të rëndësishëm të ekonomisë për sa kohë aktivet e tij përbëjnë rreth 90% 
të PBB së vendit për vitin 2013. Kjo vlerë vjen si rezultat i një performance gjithnjë 
në rritje të këtij raporti në vite. Sistemi bankar aktualisht përbëhet nga 16 banka 
tregtare. 

Nga ana tjetër kemi edhe sistemin e sigurimeve, i cili, ndonëse paraqitet në një 
bashkëshoqërim me ecurinë e sistemit bankar, përsëri vlerat e tij janë të vogla kur e 
krahasojmë me PBB-ën e vendit. Për vitin 2013 shënohet vlera më e lartë e këtij 
raporti, 1.61% e PBB-ës. Këto vlera të vogla priteshin dhe nuk duhet të përbëjnë 
befasi për ne, pasi sistemi i sigurimeve është ende një sistem në hapat e parë në 
Shqipëri. Mbase kjo lidhet edhe me faktorët kulturor dhe ato të historisë, por kjo nuk 
është objekt i këtij studimi. 
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Figura 1.1. Totali i aktiveve për PBB në vite (boshti në të djathtë, shkalla për sistemin e 

sigurimeve). Burimi: Banka e Shqipërisë, AMF. 

Interesi i këtij studimi është të shtrojë dhe të paraqesë një përgjigje lidhur me faktin se 
çfarë i përcakton këto luhatje të këtyre treguesve ekonomik të vendit. Cilët janë ato 
elementë dhe/ose faktorë ekonomik që ushtrojnë presion në rritjen dhe uljen e tyre? 
Kjo do të na përballë me shumë çështje, problematika dhe diskutime të cilat trajtohen 
në kapitujt e këtij punimi. E gjithë sa përmendëm deri më tani shërben për këtë punim 
doktorature si motivim dhe nxitje për studimin e fenomenit dhe hedhjen dritë mbi 
paqartësinë që ekziston. 

Qëllimi kryesor i krijimit ose investimit në një ndërmarrje është maksimizimi i vlerës 
dhe rritja e fitimit. Nëse kërkohet vlera e një ndërmarrje, tradicionalisht teori të 
ndryshme atë e përkufizojnë si tërësia e të ardhurave: pra ajo e kthimeve që realizon 
në fund të një periudhe të caktuar kohe duke marrë në konsideratë gjithmonë risqet që 
e kërcënojnë. Në këto teori janë mbështetur metodat e vlerësimit bazuar në flukse. Të 
tjera teori që studiohen dhe analizohen në këtë punim, janë ato që si bazë vlerësimi 
marrin ciklin e jetës së ndërmarrjes, ose ato që përcaktojnë vlerën nisur nga “emri i 
mirë” i ndërmarrjes dhe të tjera modele vlerësimi bazuar në dividendë, në aktive, apo 
në vlerën e përcaktuar nga analiza ekonomike faktoriale, të cilat janë modele të 
propozuara vitet e fundit dhe mbi të cilat nuk ka shumë studime të mirëfillta, të 
thelluara dhe shteruese. 

Nisur nga interesi kryesor i studimit tonë që është përcaktimi i faktorëve që ndikojnë 
në vlerën e ndërmarrjes, në pjesën e fundit të punimit janë ndërtuar dy modele 
regresioni për sektorin bankar dhe atë të sigurimeve në Shqipëri dhe janë studiuar në 
detaje marrëdhëniet e një sërë faktorëve veçmas ose të grupuar si dhe ndikimi që ata 
kanë në vlerën e ndërmarrjes. 

1.2 Qëllimi dhe objektivat e punimit  
Përcaktimi dhe llogaritja e vlerës së një ndërmarrjeje është një funksion me shumë 
variabla. Në madhësinë e vlerës ndikojnë një numër i madh faktorësh. Nga ana tjetër, 
vlera e ndërmarrjes, ashtu sikurse vetë ndërmarrja si subjekt, është një madhësi 
dinamike, e ndryshueshme, që ka progresin dhe rënien e vet, për shkak të ndikimit të 
ndryshëm të faktorëve që e përcaktojnë. 

Ky punim bën përpjekje të hedh dritë dhe të sjellë qartësim mbi problematikën e 
përcaktimit të vlerës së ndërmarrjes. Është e qartë se kemi shumë faktorë që ndikojnë 
mbi këtë, po aq e qartë është edhe fakti se vlera e ndërmarrjes dhe faktorët që e 
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përcaktojnë atë ndryshon nga lloji i ndërmarrjes. Duke lehtësuar punën si dhe duke 
pasur parasysh nxjerrjen e një pune sa më korrekte, studimin do ta kanalizojmë në dy 
tipe ndërmarrjesh: bankat tregtare dhe kompanitë e sigurimit. Për këtë shtrohen dy 
hipoteza, ku secila ka hipoteza dytësore e saj. 

Hipoteza për sistemin bankar: 
1. Vlera e një banke tregtare në Shqipëri përcaktohet nga treguesit e bilancit; 

treguesit e rentabilitetit, treguesit e pasqyrës së të ardhurave; treguesit e fuqisë 
punëtore; treguesit e agreguar të industrisë dhe tregues të tjerë me natyrë të 
kombinuar. 

Hipotezat dytësore për sistemin bankar: 
a) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga totali i aktiveve, marrë nga 

bilanci i ndërmarrjes; 

b) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga kthimi prej kapitalit mesatar; 

c) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga kthimi i aktiveve mesatare; 

d) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga të ardhurat neto të 
veprimtarisë dhe nga marzhi bruto; 

e) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga produktiviteti i punonjësve; 

f) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga raporti kredi për PBB; 

g) Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga qarkullimi i aktiveve fikse, 
raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, kapitali aksionar për aktive, kreditë 
me probleme dhe kredi për depozita. 

Hipoteza për sistemin e sigurimeve: 
2. Vlera e një kompanie sigurimi në Shqipëri përcaktohet nga treguesit e bilancit; 

treguesit e pasqyrës së të ardhurave, treguesit e rentabilitetit, treguesit e 
primeve dhe dëmeve, treguesit e forcës punëtore si dhe treguesit e agreguar të 
sistemit. 

Hipotezat dytësore për sistemin e sigurimeve: 
a) Vlera e një kompanie sigurimi në Shqipëri përcaktohet nga totali i kapitalit 

të kompanisë dhe totali i investimeve të realizuara; 

b) Vlera e një kompanie sigurimi në Shqipëri përcaktohet nga fitimi bruto, 
fitimi neto, fitimi marxhinal neto dhe ndryshimi në përqindje i të 
ardhurave totale; 

c) Vlera e një kompanie sigurimi në Shqipëri përcaktohet nga prime të 
shkruara bruto, prime të kaluara në risigurime, prime të fituara neto, norma 
e rritjes së primit, dëmet e paguara neto, dëme neto për prime neto, raporti 
i kombinuar; 

d) Vlera e një kompanie sigurimi në Shqipëri përcaktohet nga numri i 
punonjësve dhe produktiviteti i punonjësve; 

e) Vlera e një kompanie sigurimi në Shqipëri përcaktohet nga prime të 
shkruara për PBB dhe aktivet e sistemit të sigurimeve për PBB. 
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Veç hipotezave të shtruara këtu, gjatë punës dhe adresimit siç duhet të studimit, janë 
trajtuar dhe përpiqemi t’u jepet përgjigje disa pyetjeve thelbësore. Studimi është 
fokusuar në përcaktimin e vlerës së një ndërmarrje si dhe faktorët që ndikojnë në të. 
Do të synohet t’u jepet përgjigje pyetjeve dhe problematikave që paraqesin pyetjet si 
më poshtë: 

 Sa vlen një ndërmarrje? Kush e shtron një pyetje të tillë dhe kujt i intereson 
përgjigjja e kësaj pyetje? 

 Cilët janë faktorët që e përcaktojnë vlerën dhe cila është shkalla e ndikimit të 
secilit prej tyre në të? 

 A ka dhe cilat janë modelet lidhur me përcaktimin e vlerës së një ndërmarrje? 
Si mund të llogaritet vlera e ndërmarrjes dhe çfarë besueshmërie kanë metodat 
që përdoren për këtë qëllim? 

 Cilët janë autorët e tyre dhe specifikat? Avantazhet dhe dizavantazhet e çdo 
metode? 

 A mund të përcaktohet një model dhe cila mund të jetë forma e tij në 
ndërmarrjet shqiptare?  

Fokusi i studimit do të jenë kryesisht bankat dhe kompanite e siguriemeve në 
Shqipëri, por studimi do të harmonizohet edhe me eksperiencat e tjera të huaja në këtë 
fushë studimi.  

Pikat në vijim do të ndihmojnë në hartimin e përgjigjeve për hipotezat e ngritura:  

1. Të përkufizohet teorikisht dhe të përcaktohet çfarë është koncepti i vlerës së 
ndërmarrjes dhe rëndësia e studimit të saj. 

2. Të studiohet procesi i ndryshimit të vlerës sipas ciklit të jetës së ndërmarrjes. 

3. Synohet të paraqitet një përmbledhje e metodave kryesore të vlerësimit të një 
kompanie, duke cilësuar përparësitë dhe dobësitë e secilës prej tyre.  

4. Gjithashtu të studiohen dhe analizohen teoritë dhe modelet që kanë përdorur 
teoricienë e prakticienë të ndryshëm për matjen dhe përcaktimin e vlerës. 

Duke qenë se hipoteza kryesore e studimit është që të mundësojë identifikimin e 
faktorëve që ndikojnë në vlerën e kompanisë, me shumë rëndësi është identifikimi 
dhe njohja e disa faktorëve kryesorë. Përcaktimi i shkallës së ndikimit të secilit faktor 
përbën njëherësh një ambicie kërkimore dhe shkencore në këtë fushë. 

Për këtë qëllim do të realizohet një studim i detajuar në ndërmarrje të ndryshme në 
Shqipëri (me aktivitet në fusha të tilla si bankë, sigurime dhe sektori privat), në lidhje 
me përcaktimin e faktorëve kyç që ndikojnë në rritjen e vlerës tek këto ndërmarrje. 

1. Në vijim, është prezantuar një model i ndërmarrjes ku, pasi janë përcaktuar 
faktorët e mundshëm ndikojnë në vlerën e saj, janë nxjerrë rezultate në lidhje 
me shkallën e ndikimit në përcaktimin e vlerës të këtyre faktorëve. 

2. E rëndësishme për interesat teorike dhe praktike të punimit është të 
përcaktojmë faktin nëse mund të gjendet një model teorik që i përshtatet dhe 
që tenton të japë një përgjigje të saktë, me shkallë të lartë besueshmërie për 
ndërmarrjet në ekonominë shqiptare, dhe cilat mund të jenë implikimet që 
mund të hasen në zbatimin e këtij modeli. 
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fokusuar në përcaktimin e vlerës së një ndërmarrje si dhe faktorët që ndikojnë në të. 
Do të synohet t’u jepet përgjigje pyetjeve dhe problematikave që paraqesin pyetjet si 
më poshtë: 

 Sa vlen një ndërmarrje? Kush e shtron një pyetje të tillë dhe kujt i intereson 
përgjigjja e kësaj pyetje? 

 Cilët janë faktorët që e përcaktojnë vlerën dhe cila është shkalla e ndikimit të 
secilit prej tyre në të? 

 A ka dhe cilat janë modelet lidhur me përcaktimin e vlerës së një ndërmarrje? 
Si mund të llogaritet vlera e ndërmarrjes dhe çfarë besueshmërie kanë metodat 
që përdoren për këtë qëllim? 

 Cilët janë autorët e tyre dhe specifikat? Avantazhet dhe dizavantazhet e çdo 
metode? 

 A mund të përcaktohet një model dhe cila mund të jetë forma e tij në 
ndërmarrjet shqiptare?  

Fokusi i studimit do të jenë kryesisht bankat dhe kompanite e siguriemeve në 
Shqipëri, por studimi do të harmonizohet edhe me eksperiencat e tjera të huaja në këtë 
fushë studimi.  

Pikat në vijim do të ndihmojnë në hartimin e përgjigjeve për hipotezat e ngritura:  

1. Të përkufizohet teorikisht dhe të përcaktohet çfarë është koncepti i vlerës së 
ndërmarrjes dhe rëndësia e studimit të saj. 

2. Të studiohet procesi i ndryshimit të vlerës sipas ciklit të jetës së ndërmarrjes. 

3. Synohet të paraqitet një përmbledhje e metodave kryesore të vlerësimit të një 
kompanie, duke cilësuar përparësitë dhe dobësitë e secilës prej tyre.  

4. Gjithashtu të studiohen dhe analizohen teoritë dhe modelet që kanë përdorur 
teoricienë e prakticienë të ndryshëm për matjen dhe përcaktimin e vlerës. 

Duke qenë se hipoteza kryesore e studimit është që të mundësojë identifikimin e 
faktorëve që ndikojnë në vlerën e kompanisë, me shumë rëndësi është identifikimi 
dhe njohja e disa faktorëve kryesorë. Përcaktimi i shkallës së ndikimit të secilit faktor 
përbën njëherësh një ambicie kërkimore dhe shkencore në këtë fushë. 

Për këtë qëllim do të realizohet një studim i detajuar në ndërmarrje të ndryshme në 
Shqipëri (me aktivitet në fusha të tilla si bankë, sigurime dhe sektori privat), në lidhje 
me përcaktimin e faktorëve kyç që ndikojnë në rritjen e vlerës tek këto ndërmarrje. 

1. Në vijim, është prezantuar një model i ndërmarrjes ku, pasi janë përcaktuar 
faktorët e mundshëm ndikojnë në vlerën e saj, janë nxjerrë rezultate në lidhje 
me shkallën e ndikimit në përcaktimin e vlerës të këtyre faktorëve. 

2. E rëndësishme për interesat teorike dhe praktike të punimit është të 
përcaktojmë faktin nëse mund të gjendet një model teorik që i përshtatet dhe 
që tenton të japë një përgjigje të saktë, me shkallë të lartë besueshmërie për 
ndërmarrjet në ekonominë shqiptare, dhe cilat mund të jenë implikimet që 
mund të hasen në zbatimin e këtij modeli. 
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3. Në fund, synojmë të nxirren konkluzionet dhe të jepen rekomandimet e duhura 
në lidhje me përcaktimin e vlerës dhe faktorëve që ndikojnë tek vlera, duke 
konsideruar faktorët më specifikë në aktivitetet përkatëse. 

1.3 Arsyet e zgjedhjes së temës  
Së pari, zgjedhja e temës u bë duke marrë në konsideratë zhvillimin e kompetencës 
profesionale, që ofron programi i Doktoratës. 

Së dyti, zgjedhja u orientua nga problematika aktuale në ndërmarrje të sektorit privat 
dhe atij publik, në lidhje me problematikën e përcaktimit të vlerës dhe kryesisht 
faktorëve që kanë ndikim më të lartë në përcaktimin e saj. 

Po kështu, pavarësisht faktit se në ekonomi të tjera dhe në shkolla të vendeve të tjera, 
studimet mbi përcaktimin e vlerës së një kompanie janë shtuar shumë së fundmi, në 
Shqipëri vihet re një mungesë studimesh, por mbi të gjitha mungesa e vënies në 
zbatim të njohurive teorike. Pikërisht për këtë, studimi synon që të japë një kontribut 
modest teorik dhe të konkretizojë zbatimin teorik dhe praktik të vlerësimit të 
kompanive dhe të mundësive për rritjen e vlerës. 

1.4 Metodologjia e kërkimit 
Në dritën e hipotezave dhe objektivave të parashtruar, metodologjia e përdorur në 
këtë punim është e karakterit standard të vërtetimit apo të kontrollit të tyre. Kemi 
shtruar disa pyetje dhe për të siguruar përgjigje për secilën prej tyre kemi nevojë të 
“notojmë” dhe “kërcejmë” në metoda të ndryshme. Filozofia e kërkimit tek ky punim 
është fillimisht interpretuese e teorive, eksperiencave dhe modeleve të ndryshme në 
lidhje me konceptin e vlerës dhe përcaktimi i saj në ndërmarrje vendase dhe të huaja. 
Këtu është përdorur metoda përshkruese, e konsultimit teorik dhe e deduksionit 
logjik. Më pas punimi merr trajtën e një punimi eksperimentues për të prezantuar një 
model regresioni për ndërmarrjet në dy sektorë më rëndësi në Shqipëri, si ai i 
sigurimeve dhe bankave me synimin e përcaktimit të shkallës së ndikimit të disa 
faktorëve kyç në vlerën e ndërmarrjes. Në kërkim vend të rëndësishëm zë analiza e 
metodave të ndryshme të përdorura nga subjekte të ndryshme publike dhe private në 
vendin tonë lidhur me përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes dhe ekzekutimin e 
transaksioneve të tjetërsimit të tyre. Për këtë pjesë është përdorur metoda empirike e 
trajtës shkak-pasojë. 

Modeli i kërkimit është një ndërthurje midis modelit deduktiv dhe atij induktiv, sepse 
është nisur nga një apo disa teori ekzistuese të cilat më pas përpunohen, analizohen 
dhe konkludohet në një set të ri të përshtatur për Shqipërinë, në mungesë të një 
praktike të tillë të mirëfilltë në vendin tonë. 

Kërkimi bazohet në vrojtimin e të dhënave, grumbullimin, përpunimin, përdorimin e 
modeleve të përpunimit të të dhënave në funksion të objektivave dhe të qëllimit, 
interpretimin e të dhënave.  
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1.5 Struktura e punimit 
Struktura e punimit është mbi bazë kapitulli, ku secili ka për qëllim të qartësoj 
elementë dhe aspekte të veçantë të temës në respekt të metodikës së shkrimit 
akademik. 

Literatura – Rishikimi i literaturës rezultoi të ishte sfidues për shkak të diskutimeve 
dhe kontributeve të shumtë të autorëve që u përkasin rrymave të ndryshme të 
mendimit ekonomik. Duke u përballur me “detin” e literaturës, ku çdo çështje dhe 
element i fenomenit tonë ka tërhequr vëmendjen e shumë autorëve, është e nevojshme 
të bëjmë një farë grupimi të literaturës dhe autorëve të konsultuar. Për këtë kapitulli i 
literaturës është konceptuar në tre seksione kryesore: seksioni i vlerës së ndërmarrjes, 
ku paraqiten konsideratat e autorëve për konceptet dhe evolucioni i tyre; seksioni i 
modeleve për vlerësimin e vlerës së ndërmarrjes; si dhe seksioni i faktorëve 
përcaktues të vlerës së ndërmarrjes. Kjo shërben për të krijuar “folenë” e këtij studimi 
në raport me stokun e përgjithshëm të dijes së akumuluar ndër vite. Në këtë kapitull 
shkurtimisht trajtohet: 

 Studimi dhe rishikimi e hollësishëm të literaturës në dispozicion, për trajtimin 
teorik të temës. 

 Studimi i punimeve të njëjta, ose të ngjashme prej autorëve vendas dhe të 
huaj.  

 Shqyrtimi i metodave të përdorura nga autorë të tjerë për të njëjtin fenomen. 

 Listimi dhe grupimi i fakorëve ndikues në vlerën e ndërmarrjes të konsideruar 
autorët e fushës. 

Metoda dhe procedurat e përdorura – ku qartësohemi lidhur me metodën dhe 
procedurat që përdoren në këtë punim për t’iu përgjigjur hipotezave të ngritura. U 
konceptuan metoda dhe procedura të veçanta për secilën hipotezë, rrjedhimisht secili 
nga sektorët (sektori bankar dhe sektori i sigurimeve) analizohen më vete. Çështjet e 
këtij kapitulli shkojnë sipas rendit logjik. Fillimisht kemi parashtrimin mbi metodën, 
ku konstatohen shumë konsiderata të autorëve për të; pastaj vjen konceptimi i modelit 
për secilin sektor, ku prezantohemi me variablat, skemën e qartësisë dhe të shkaksisë. 
Ky kapitull mbyllet duke pranuar gabime të mundshme të metodës së përzgjedhur për 
matjen e vlerës së ndërmarrjes. Pikat e mëposhtme kanë fokus të veçantë në këtë 
kapitull: 

 Hartimi i një strukture për kryerjen e një studimi në disa ndërmarrje publike 
dhe private në Shqipëri: një strukturë për sistemin bankar dhe një strukturë 
tjerë për kompanitë e sigurimit. 

 Diskutimi i qartësisë së kalimit të faktorëve nga koncepte në variabla; 

 Diskutimi dhe argumentimi i lidhjeve të pretenduara mes faktorëve të pavarur 
dhe atij të varur. 

Analiza dhe interpretime – është konceptuar e ndarë sipas sistemit në studim: në 
fillim është sistemi bankar, pastaj ai i sigurimeve. Interpretimi është pjesë e secilit 
paragraf, në çdo pjesë ku prezantohemi me gjetje të studimit. Ky studim zgjedh një 
sërë variablash që ndikojnë mbi vlerën e ndërmarrjes duke u mbështetur në të gjithë 
studimet kryesisht të huaja të cilat i shqyrtuam në kapitujt e mësipërm, megjithëse të 
reduktuara të bëra në lidhje me ndikimin të një sërë faktorësh në vlerësimin e një 
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kompanie të tillë ku ritheksojmë në veçanti studimet e (Kaplan and Norton, 1996), 
(Block, 1995), (Peng and Hsu, 2006) si dhe një studim i (FMN, 2009), duke marrë në 
konsideratë dhe mundësitë për sigurim informacioni në Shqipëri janë përzgjedhur një 
sërë faktorësh si variabla të pavarur të përzgjedhur nga klasifikimet faktoriale të 
mësipërme, për tu përfshire në një model përfaqësues për Shqipërinë. Si elementë të 
veçantë të kapitullit mund të veçojmë: 

 Përzgjedhja e të dhënave për krijimin e një modeli, mundësisht përcaktimi i 
shkallës së ndikimit të një numri variablash që ndikojnë dhe përcaktojnë 
vlerën e ndërmarrjes (të dhënat statistikore përpunohen sipas programit 
profesional kompjuterik EViews 7). 

 Analiza, konsulta, debate dhe vrojtime statistikore të dokumentacionit 
kontabël të një mostre të konsiderueshme ndërmarrjesh private e publike 
shqiptare, të pasqyrave financiare, të vlerësimeve dhe analizave që kanë bërë e 
bëjnë për to bankat, kompanitë e sigurimeve, administrata tatimore, 
institucionet e vlerësimit financiar etj. 

 Studim dhe analizë e kolateraleve dhe praktikave juridike dhe kontabël të 
kuotave të pronësisë të tjetërsuara në ndërmarrje të ndryshme private, vendase, 
të huaja, apo mikse. 

 Studim i praktikave reale dhe ballafaqimi i modeleve të ndërtuara lidhur me 
mundësitë e përcaktimit të vlerës së ndërmarrjes, me realitetin shqiptar të 
vlerës me të cilën janë realizuar transaksionet e të drejtave të pronësisë apo 
tjetërsimet e ndërmarrjeve. 

 Nxjerrja e rezultateve të studimit, interpretimi i tyre dhe analiza e vlerës së 
rezultateve. 

1.5.1 Objekti i studimit empirik 
Baza e të dhënave të përdorura në punim kryesisht është sekondare, e siguruar nga 
burime të besueshme, por në pjesë të veçanta të punimit, për diskutime specifike ka 
qenë e nevojshme edhe mbledhja e të dhënave primare ndihmëse përmes metodave të 
ndryshme të kërkimit (këtu përfshihen intervistat me specialistë të financës, audite, 
ekspertë kontabël dhe akademikë), për të konkluduar në një model specifik për vendin 
tonë. 

Objekt i studimit empirik është sektori i shërbimeve financiare. 

Më konkretisht për punimin janë shfrytëzuar të dhëna sekondare të mara nga buletine 
statistikore zyrtare të bankave dhe sigurimeve, si dhe nga adresa të tyre në internet. 

Janë marrë në studim informacionet financiare me frekuencë vjetore të 16 bankave 
dhe 10 kompanive të sigurimit që operojnë në Shqipëri për një periudhën 2004-2013. 
Institucionet bazë për sigurimin e të dhënave në këtë pjesë të punimit kanë qenë 
Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare. 

Më pas për të analizuar deri në detaje ndikimin e një sërë faktorësh ekonomikё e 
financiarё qё përcaktojnë vlerën është shfrytëzuar programi statistikor EViews 7. 

Me qëllim që të përfshijmë sa më shumë variabla në model, si dhe për të studiuar 
edhe ndikimin që mund të kenë edhe faktorë të fshehur në vlerën e një ndërmarrje, 
është provuar hap pas hapi për të dy sektorët të veçuar Metodën e Zakonshme të 
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Katrorëve më të Vegjël OLS (Least Squares – LS), Metoda Dy-Fazore e Katrorëve 
më të Vegjël (TSLS) dhe Metoda e Përgjithësuar e Momenteve (GMM). 

Sikundër kemi vendosur ndër objektivat kryesor të studimit, përcaktimin se cilët 
faktorë ndikojnë në vlerë dhe sa e si ndikojnë ata, shumë me rëndësi është pikërisht të 
përcaktojmë sa e kemi arritur këtë qëllim dhe për këtë në fund të studimit kemi 
nxjerrё një sërё konkluzionesh të rëndësishme. Gjithashtu pas vlerësimit të mangësive 
të studimit si dhe vështirësive që mbart në vetvete analiza dhe studimi i kësaj teme, 
kemi lënë disa rekomandime të rëndësishme që mund t’iu shërbejnë studiuesve apo 
prakticienëve të fushave të ndryshme për studime të mëtejshme. 

1.5.2 Pse bankat tregetare dhe kompanitë e sigurimeve si objekt 
studimi? 

Në gamën e gjerë të ndërmarrjeve dhe sektorëve të ekonomisë është përzgjedhur 
sektori i shërbimeve financiare si objekt hulumtimi i punimit. Ka një sërë arsyesh që i 
japin përgjigje pyetjes në lidhje me këtë zgjedhje të bërë, ndër më kryesoret 
përmendim: 

 Tregu bankar dhe ai i sigurimeve vlerësohen nga të gjithë analistët, ekspertët e 
organet tatimore etj., si tregje me të dhënat më korrekte, më të plota dhe 
zyrtare. 

 Bankat dhe kompanitë e sigurimeve kanë treguar qëndrueshmëri ndër vite 
pavarësisht nga ndryshimeve ekonomike, financiare dhe politike që ka provuar 
vendi ynë. Ky fakt reflektohet njëkohësisht në qëndrueshmërinë  e të dhënave 
të sektorit të shërbimeve të shprehura në buletinet zyrtare dhe informacionet  
në faqet e këtij sektori në internet. Kështu u mundësua sigurimi i informacionit 
të duhur për studimin tonë, për një periudhë relativisht të gjatë kohore prej 10 
vitesh.  

 Gjithashtu është përcaktuar se bankat dhe sigurimet mbajnë kontabilitet shumë 
të rregullt, fakt që konfirmon besueshmërinë e informacionit të përdorur në 
studim. 

Metodologjitë e vlerësimit dhe të mbikëqyrjes së përdorur nga Banka e 
Shqipërisë apo AMF përkatësisht për bankat dhe sigurimet i detyron këto 
ndërmarrje të shprehen me vlerën e tregut ashtu sikundër është e nevojshme 
për studimin tonë. Pra kemi të bëjmë me një mbikëqyrje të fortë nga 
Autoritetet rregulluese të bankave dhe kompanive të sigurimit. 

 Bankat tregtare dhe kompanitë e sigurimit janë me kapital kryesisht të huaj, ky 
fakt mundëson rritjen e kulturës së sipërmarrjes brenda tregut vendas dhe 
aplikimin e modeleve financiare dhe menaxheriale bashkëkohore në bankat 
dhe kompanitë e sigurimeve në Shqipëri. 

 Sistemi bankar dhe ai i sigurimeve kane një strukturë të rregulluar shumë mirë  
ligjesh dhe fale kësaj ata gëzojnë mbrojtje të fortë  ligjore. 

Në historikun e tyre të zhvillimit, institucionet financiare bankare dhe sigurimet nuk 
dëshmojnë raste likuidimesh apo falimentimesh, fakt që shton shkallën e 
qëndrueshmërisë apo saktësisë së informacionit financiar si dhe dëshmon 
vazhdueshmëri pa probleme thelbësore të aktivitetit të tyre dhe njëkohësisht 
rrjedhshmëri të të dhënave kontabël të këtij sektori. Këto janë argumente që tregojnë  
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rëndësinë e ketyre dy ndërmarrjeve (sigurime dhe banka) në ekonominë e Shqipërisë 
dhe e cilësojnë informacionin e siguruar nga ky treg në përputhje të standardeve të 
kërkuara.    

1.5.3 Vështirësitë e lidhura me punimin 
Përderisa bëhet fjalë për një punim origjinal, për të cilin mungojnë referencat 
kryesisht ato në literaturën vendase, atëherë pengesa e parë qëndron në faktin se është 
vështirë të identifikohen faktorët apo edhe autorët që e kanë trajtuar këtë fenomen 
përpara kësaj doktorature. 

Së dyti, në vendin tonë, ka mungesa të theksuara të informacionit statistikor, të 
burimeve të të dhënave të besueshme dhe pa asnjë dyshim kjo përbën një vështirësi 
tjetër. Në vijim duhet nënvizuar se në ekonomitë dhe vendet në të cilat funksionojnë 
tregjet financiare dhe bursat, ka njëkohësisht një historik të mjaftueshëm të 
eksperiencave profesionale të ekspertëve të lidhur me fushën e vlerësimit të vlerës së 
ndërmarrjes. 

1.6 Burimet e referencave 
Studimi mbi vlerën e ndërmarrjes, faktorët dhe elementët përbërës të saj, është një studim 
kompleks. Për realizimin e tij na u desh të mbështetemi në të dhënat e vjetarëve të 
ndryshëm statistikorë që ekzistojnë në rrugë zyrtare, në institucione publike dhe në 
qendra të ndryshme të përpunimit të informacionit ekonomik e financiar.  

Në vijim duhet nënvizuar se për realizimin e studimit të doktoratës, burimet kryesore 
ku jemi mbështetur janë si me poshtë: 

 Studimi të fizibilitetit lidhur me vlerësimin e ndërmarrjeve të ndryshme 
private dhe publike të dhëna me konçesion, 

 Në studime të ndryshme të fizibilitetit lidhur me privatizimin e një sërë 
ndërmarrjes të shërbimeve publike në Republikën e Shqipërisë, 

 Në mënyrë të veçantë janё studiuar dosjet e privatizimit të bankave tregtare në 
vendin tonë, apo edhe dosjet e shitjes së kuotave të pronësisë të një sërë 
institucionesh bankare dhe kompanish të sigurimeve në vendin tonë në harkun 
kohor 2003-2013, 

 Janë studiuar mbi 50 plane biznesi dhe plane për kreditimin e bizneseve ekzistuese, 

 Jemi bazuar në një numër të madh praktikash mbi investimet për krijimin e 
bizneseve të reja prej emigrantëve në RSH, 

 Janë studiuar autorët ndryshëm të teorisë së financave, të huaj, dhe të 
financave modern, 

 Janë përdorur si literaturë doktoraturat që janë mbrojtur pranë Departamentit 
të Financave gjatë viteve të fundit, kryesisht lidhur me riskun në fushën e 
kredidhënies, mbi tregun e sigurimeve, mbi analizën dhe pasqyrat financiare, 
mbi investimet në pasuritë e paluajtshme etj. 

 U studiuan dhe dokumentuan problematika te regjistrimeve dhe te veprimeve të 
shitjes dhe blerjes së kuotave të pronësisë në regjistrin kombëtar të letrave me vlerë, 
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 Janë studiuar dhe analizuar praktikat dhe metodikat e vlerësimeve që përdor 
Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, 

 Të tjera në proces. 
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Kapitulli 2 

LITERATURA –  VLERA E 

NDËRMARRJES 

Kapitulli i dytë i këtij punimi hedh dritë mbi literaturën e fushës. Rishikimi i 
literaturës rezultoi të ishte sfidues për shkak të diskutimeve dhe kontributeve të 
shumtë të autorëve që u përkasin rrymave të ndryshme të mendimit ekonomik. 

Duke u përballur me “detin” e literaturës, ku çdo çështje dhe element i fenomenit tonë 
ka tërhequr vëmendjen e shumë autorëve, është e nevojshme të bëjmë një farë grupimi 
të literaturës dhe autorëve të konsultuar. Për këtë kapitulli i literaturës është 
konceptuar në tre seksione kryesore: seksioni i vlerës së ndërmarrjes, ku paraqiten 
konsideratat e autorëve për konceptet dhe evolucioni i tyre; seksioni i modeleve për 
vlerësimin e vlerës së ndërmarrjes; si dhe seksioni i faktorëve përcaktues të vlerës së 
ndërmarrjes. Kjo shërben për të krijuar “folenë” e këtij studimi në raport me stokun e 
përgjithshëm të dijes së akumuluar ndër vite. 

 

2.1 Vlera e ndërmarrjes: konceptet 

2.1.1 Çfarë rëndësie ka koncepti i vlerës së ndërmarrjes dhe përse 
duhet llogaritur? 

Proçesi i vlerësimit të ndërmarrjes është një ndër problemet më komplekse të teorisë 
së financës. Përcaktimi dhe saktësimi i përgjigjes së pyetjes se sa vlen një ndërmarrje1 
është një ndër problemet teorike dhe praktike më të debatuara dhe ende i 
pastandartizuar tërësisht. Ekzistojnë shumë koncepte dhe përkufizime të ndryshme të 
                                                 
1 Shënim: në këtë studim përdoret koncepti “ndërmarrje” që përfaqëson çdo njësi tregtare, investuese, 
industriale apo shërbimi (ose një kombinim i tyre), që ushtron një aktivitet ekonomik. Përkufizimi 
referuar International Glossary of Business Valuation Terms, appendix, http://www.aicpa.org. Për 
termin “biznes” i referohemi po të njëjtit përkufizim të “ndërmarrje biznesi”. 

L I T E R A T U R A  
 
V LE R A  E N DË RMA RRJ ES :  K ONC EPT E T  

M O DE LE T  PË R V LE RË N  E  N D ËRM ARRJ E S  

FA K T OR ËT  PË RCA K T UES  TË  V LE R Ë S S Ë N DË RM ARRJ ES  
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vlerës së ndërmarrjes. Për këtë qëllim është e rëndësishme të depërtojmë dhe të marim 
kuptimin e tyre. 

Autorë të ndryshëm i japin termit vlerë e ndërmarrjes kuptim dhe përkufizime të 
ndryshme. Ajo që është mjaft e rëndësishme është fakti që me këtë koncept janë 
marrë disa autorë, të cilët në kohë të ndryshme dhe në vënde të ndryshme, në pritje të 
një përfundimi të njëjtë kanë realizuar formulime të ndryshme. Këto teori dhe 
përkufizime të ndryshme të vlerës duke vënë në dukje si mund të ndryshojë vlera e 
ndërmarrjes në përkufizim dhe në kontekst. 

Termi “vlerë” në vetvete ka një kuptim shumëdimensional, të cilat japin përmbajtje të 
ndryshme, në kontekste të ndryshme. Fjalori Webster2 përmban dy përkufizime të 
rëndësishme: 

1. Vlera është një kthim i drejtë ose ekuivalenti në mallra, shërbime, ose të holla 
për diçka të shkëmbyer;  

2. Vlerë monetare të diçkaje, pra, çmimi i saj i tregtueshëm. 

Ndërkohë, Instituti Indian i kontabilistëve të kostos (2009) e përkufizon vlerën të tillë: 

Vlerë është “kostoja“ e një sendi. Ajo gjithashtu mund të 
përkufizohet si “një pako e përfitimeve” të pritura nga ai, e 
cila mund të jetë e prekshme apo e paprekshme. 

Gjithashtu vlerën, i njëjti institut, e përcakton si3:  

a. dëshira për të poseduar, ose dobia e posedimit të një gjëje,  

b. pasuri e vlerësuar  

c. shuma ekuivalente në të holla, për të cilën, ose me të cilën, një gjë mund të  
shkëmbehet në treg dhe 

d. fuqia blerëse që mban apo përfaqëson një mall apo send i poseduar. 

Sipas të tjerë studiuesve (Feldman 2005; Anderson, Geckil, Funari, 2007) kur flasim 
për konceptin vlerë, ne e përcaktojmë atë veçanërisht si vlerë të tregut të tillë si çmimi 
të cilin një blerës i vullnetshëm duhet t’i paguajë një shitësi të vullnetshëm në një 
transaksion ku të dy palët kanë informacion të mjaftueshëm rreth fakteve dhe 
kushteve ekzistuese në treg. 

2.1.2 Tre perafrimet e vlerës dhe origjina e vlerësimit të 
ndërmarrjes 

Vlerësimi i ndërmarrjes e ka origjinën në vlerësimin e pasurive të paluajtshme. 
Shumë njerëz janë të familjarizuar me termin: vlera e pasurisë së paluajtshme, 
për shkak se prona është e prekshme, ndërkohë që realisht ndërmarrjet kanë edhe 
një sërë aktivesh të paprekshme që ndikojnë në vlerën e saj.  Këtu përmendim 
trajnimin e fuqisë puntorë, trajtimin dhe vlerën që mbart mbi vete stafi teknik 
dhe inxhiniero-teknik në ndërmarrje, marrëveshjet tregtare, emri i mirë dhe 
pronësia intelektuale etj. 

                                                 
2 Konsultuar në: www.m-w.com/cgi-bin/dictionary. 
3 The Institute of Cost and Works Accountants of India, (March 2009) “Business valuation 
managment” final paper no.18, 1-5. 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Literatura – vlera e ndërmarrjes   |       Kapitulli 2 

 

13 

vlerës së ndërmarrjes. Për këtë qëllim është e rëndësishme të depërtojmë dhe të marim 
kuptimin e tyre. 

Autorë të ndryshëm i japin termit vlerë e ndërmarrjes kuptim dhe përkufizime të 
ndryshme. Ajo që është mjaft e rëndësishme është fakti që me këtë koncept janë 
marrë disa autorë, të cilët në kohë të ndryshme dhe në vënde të ndryshme, në pritje të 
një përfundimi të njëjtë kanë realizuar formulime të ndryshme. Këto teori dhe 
përkufizime të ndryshme të vlerës duke vënë në dukje si mund të ndryshojë vlera e 
ndërmarrjes në përkufizim dhe në kontekst. 

Termi “vlerë” në vetvete ka një kuptim shumëdimensional, të cilat japin përmbajtje të 
ndryshme, në kontekste të ndryshme. Fjalori Webster2 përmban dy përkufizime të 
rëndësishme: 

1. Vlera është një kthim i drejtë ose ekuivalenti në mallra, shërbime, ose të holla 
për diçka të shkëmbyer;  

2. Vlerë monetare të diçkaje, pra, çmimi i saj i tregtueshëm. 

Ndërkohë, Instituti Indian i kontabilistëve të kostos (2009) e përkufizon vlerën të tillë: 

Vlerë është “kostoja“ e një sendi. Ajo gjithashtu mund të 
përkufizohet si “një pako e përfitimeve” të pritura nga ai, e 
cila mund të jetë e prekshme apo e paprekshme. 

Gjithashtu vlerën, i njëjti institut, e përcakton si3:  

a. dëshira për të poseduar, ose dobia e posedimit të një gjëje,  

b. pasuri e vlerësuar  

c. shuma ekuivalente në të holla, për të cilën, ose me të cilën, një gjë mund të  
shkëmbehet në treg dhe 

d. fuqia blerëse që mban apo përfaqëson një mall apo send i poseduar. 

Sipas të tjerë studiuesve (Feldman 2005; Anderson, Geckil, Funari, 2007) kur flasim 
për konceptin vlerë, ne e përcaktojmë atë veçanërisht si vlerë të tregut të tillë si çmimi 
të cilin një blerës i vullnetshëm duhet t’i paguajë një shitësi të vullnetshëm në një 
transaksion ku të dy palët kanë informacion të mjaftueshëm rreth fakteve dhe 
kushteve ekzistuese në treg. 

2.1.2 Tre perafrimet e vlerës dhe origjina e vlerësimit të 
ndërmarrjes 

Vlerësimi i ndërmarrjes e ka origjinën në vlerësimin e pasurive të paluajtshme. 
Shumë njerëz janë të familjarizuar me termin: vlera e pasurisë së paluajtshme, 
për shkak se prona është e prekshme, ndërkohë që realisht ndërmarrjet kanë edhe 
një sërë aktivesh të paprekshme që ndikojnë në vlerën e saj.  Këtu përmendim 
trajnimin e fuqisë puntorë, trajtimin dhe vlerën që mbart mbi vete stafi teknik 
dhe inxhiniero-teknik në ndërmarrje, marrëveshjet tregtare, emri i mirë dhe 
pronësia intelektuale etj. 

                                                 
2 Konsultuar në: www.m-w.com/cgi-bin/dictionary. 
3 The Institute of Cost and Works Accountants of India, (March 2009) “Business valuation 
managment” final paper no.18, 1-5. 

Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Literatura – vlera e ndërmarrjes   |       Kapitulli 2 

 

14 

Për vlerësimin e ndërmarrjes ekzistojnë tre përafrime: 

Vlera si kosto zëvëndësimi: Përcaktimi i vlerës bazuar te kosto e zëvëndësimit 
konsiston në koston për zvendësimin e një aseti me një tjetër që është afërsisht i 
njëjtë. Ky koncept në vlerësimin e ndërmarrjes përkon me kapitalin në Bilancin 
kontabël ose kosto e aktiveve neto të zhvlerësuara me detyrimet. 

Vlera si tërësia e të ardhurave: Përcaktimi i të ardhurave për vlerësimin e pasurive të 
paluajtshme, përdor një Cash-flow të zbritshëm për të vlerësuar asetin duke u bazuar 
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4 Abrams,B, J., “(2005)” How to value your business and increase its potential”, The McGraw-Hill 
Companies, Inc, 12-14. 
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Ndërkohë, vlera e ndërmarrjes, paraqet një madhësi,të bazuar kryesisht në cilësitë e 
ndërmarjes, në vlerat e brendshme të saj, në faktin që ndërmarrja është dhe prezanton 
një entitet dhe që nuk varet nga pritjet e investitorëve. Pra, vlera e ndërmarrjes, nuk 
duhet dhe nuk mund të ngatërrohet me çmimin. Çmimi, sikurse u shpreh më sipër, 
ështe sasia e rënë dakord mes shitësit dhe blerësit në procesin e shitjes së një 
ndërmarrjeje. Ky ndryshim midis çmimit dhe vlerës, është një fakt, është një e vërtetë 
absolute. Është pothuaj i njëjti ndryshim midis shfaqjes dhe formës, midis formës dhe 
përmbajtjes, midis thelbit dhe shfaqjes. Ky ndryshim, për vlerën e disa ndërmarrjeve 
specifike mund të jetë shumë i madh, shumë i dukshëm, shumë i thellë. Këto 
diferenca ekzistojnë për shumë arsye. 

Shpesh herë koncepti vlerë dhe çmim janë larg njëri-tjetrit edhe për shkak të 
pozicionit dhe interesat me të cilin e sheh ndërmarrjen, objekt të vlerësimit të vlerës 
dhe të çmimit, blerësi dhe shitësi. Pronarët, apo shitësit kanë interesa të tjera dhe është 
raporti pronësor që dikton një mënyrë tjetër vlerësimi dhe këndvështrimi të vlerës. 
Blerësi, te një ndërmarrje ka një kënd tjetër interesi dhe këndvështrimi. 

Për shembull5 një ndërmarrje e huaj e madhe dhe shumë e zhvilluar në teknologji 
kërkon të blejë një ndërmarrje të mirënjohur kombëtare, në mënyrë që të sigurojë 
aksesin në tregun lokal duke përdorur reputacionin e një marke lokale. Në këtë situatë 
blerësi i huaj do të vlerësojë vetëm markën jo makineritë, tokën etj., sepse tek këto 
asete, është shumë i avancuar. Ndërkohë që shitësi do shprehë, kërkojë dhe vlerësojë 
një vlerë shumë të lartë të lëndëve të para, për të vazhduar prodhimin. Nga pikpamja e 
blerësit, qëllimi kryesor është të përcaktojë cila do të jetë vlera maksimale e 
mundshme e biznesit që dëshiron të blejë. Kurse nga pikpamja e shitësit qëllimi është 
të sigurojë, cila do të jetë vlera minimale për të cilën do të pranojë marrëveshjen. Këto 
janë dy qëndrimet me të cilat ata përballen, gjatë negociatave, derisa të përcaktohet 
çmimi final. Pra çmimi është një vlerë midis dy poleve të kundërta. 

Shtrohet me shumë të drejtë një pyetje: përse duhet të kryhet vlerësimi për një 
ndërmarrje? Në çdo sektor që mund të drejtohet kjo pyetje dhe studimi i përgjigjes së 
saj, nevojitet të njihet rëndësia, domosdoshmëria dhe argumentimi mbi rëndësinë e 
vlerës. Sipas Fernandez (2013), vlerësimi i ndërmarrjeve është i nevojshëm për shumë 
arsye, ndër më specifiket përmenden6: 

1. Vlerësimi në proçesin e shitblerjes i tregon shitësit çmimin minimal që duhet 
të kërkojë dhe konsiderojë për shitje dhe blerësit çmimin maksimal që duhet të 
paguajë. 

2. Gjithashtu vlera e ndërmarrjes është një parametër, e cila mund të përdoret si 
krahasim mes vlerës së aksioneve dhe aseteve të tjera të trashëguara. 

3. Vlerësimi i ndërmarrjes është thelbësor për përcaktimin sasior të krijimit dhe 
rritjes së vlerës. Agjentët marrin në konsideratë për të përcaktuar madhësinë e 
vlerës dhe të çmimit, mënyrën e pagesës, që shpreh një nga elementët bazë të 
krijimit të vlerës. 

4. Përcaktimi i vlerës është shumë i rëndësishëm në ndërmarjen e vendimeve 
strategjike të tilla si: rritja e ndërmarrjes, shitja, vazhdimësia dhe blerja ose 
bashkimi me ndërmarrje të tjera. 

                                                 
5 Fernández, P. (2007), Company valuation methods. The most common errors in valuations, IESE 
Working Paper No 449, 2-3. 
6 Fernandez, P. “Company valuation methods”, IESE Working paper. January  2013. 
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5 Fernández, P. (2007), Company valuation methods. The most common errors in valuations, IESE 
Working Paper No 449, 2-3. 
6 Fernandez, P. “Company valuation methods”, IESE Working paper. January  2013. 
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5. Gjatë procesit të vlerësimit mundësohet identifikimi i faktorëve thelbësorë që 
ndikojnë rritjen e vlerës ose uljen e saj. 

6. Gjithashtu vlerësimi paraqet një mënyrë për matjen e impaktit të strategjive 
dhe politikave ekzistuese të ndërmarrjes në politikat dhe strategjitë e krijimit 
ose shkatërrimit të vlerës, si dhe është thelbësor në procesin e planifikimit 
strategjik, në marrjen e vendimeve se kur do prodhohet, ku dhe çfarë do të 
prodhohet (ose shërbehet).  

Vlera e ndërmarrjes është një element, gjithashtu i rëndësishëm, që ndikon edhe në 
vendimmarje lidhur me qëndrimin si aksionar për të shitur të drejtat e pronësisë, ose 
në pozicionin e investitorit për të blerë gjithë kompaninë ose një pjesë të pronësisë së 
saj. 

Vlera mund të vlerësohet, ose përcaktohet nga një profesionist i quajtur “vlerësuesi”. 
Procesi i përcaktimit të vlerës quhet ‘vlerësim’. Vlerësimi i ndërmarrjes është procesi 
i përcaktimit të vlerës ekonomike të saj. 

Në këto rrethana lind pyetja: çfarë duhet të vlerësojmë? 

Një përgjigje e shkurtër mund të jepet duke shprehur se na duhet të matim vlerën e të 
gjitha aktiveve dhe pasiveve që njohim, vlerën e asaj “çfarë ne kemi” dhe vlerën e 
borxhit që ne detyrohemi”.7 Është i domosdoshëm vlerësimi i aseteve ku përfshihen 
mjetet (aktivet) e trupëzuar dhe të patrupëzuara (në fjalorin tonë kontabël dhe në 
standardet tona përdoret termi aktive materiale dhe jo materiale) dhe detyrimeve të 
dukshme dhe atyre potenciale, akoma të pamaterializuara apo të pashprehura. 
Studimet tregojnë se ekzistojnë një sërë elementësh financiarë, kontabël, 
manaxheriale dhe ekonomikë që duhet të meren në konsideratë për të bërë një 
vlerësim real, të besueshëm, të drejtë dhe të dobishëm. 

Ndër të tjera, të tillë faktorë mund të listojmë si më poshtë (shih Tabela 2.1)8. 
Tabela 2.1. Elementët e vlerësimit të ndërmarrjes 

Informacioni Kontabël Informacioni Ekonomik Politikat e menaxhimit 

 Shitjet historike dhe të 
ardhurat totale të 
ndërmarrjes 

 Kostoja dhe Përfitimi 
 Struktura e kapitalit dhe 

norma e skontimit 
 Historiku dhe forma e 

operimit të biznesit 
 Të dhëna ose kushte të 

veçanta 
 

 Supozimet e rritjes së 
kompanisë 

 Kushtet ekonomike në 
industri 

 Kushtet në zonën 
gjeografike të tregëtisë 

 Vlera e franshizës, 
licensave dhe aktiveve të 
patrupëzuara (jo 
materiale) 

 Transaksionet e tregut për 
bizneset e ngjashme 

 Menaxhimi dhe politikat e 
menaxhimit 

 Supozime të rëndësishme 
të planit të biznesit 

Përshtatur nga Anderson, 2004 

                                                 
7 The Institute of Cost and Works Açountants of India, (March 2009) “Business valuation managment” 
final paper no.18, pg 1-5. 
8 Përmbledhje nga Anderson (2004 b), chapter 10. 
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2.1.4 A ka përgjigje pyetja: sa vlen një ndërmarrje?  
Ndërmarrja nuk ka një vlerë të vetme, por disa të tilla. Ajo nuk është “produkt” i 
thjeshtë, por një produkt kompleks dhe mjaft dinamik. Mbi vlerën e saj ndikojnë një 
numër i konsiderueshëm variablash. 

Ludwig von Mises (1979) ka theksuar se vlera është rezultat i gjykimeve subjektive, 
dhe pavarësisht kostos për prodhimin e një të mire, asnjë vlerë nuk mund të përcaktohet 
pa marrë parasysh këto gjykime subjektive. Çdo qëndrim tjetër do të ishte i gabuar. 

Për të përcaktuar vlerën e ndërmarrjes ka disa metoda vlerësimi, të cilat varen nga 
objektivat apo nga këndvështrimi9 nëse vlerën e kërkon shitësi ose blerësi apo vlerën 
e kërkon dhe realizon një ekspert i pavarur ose një përfaqësues i autoritetit rregullues 
(i taksave apo të ardhurave). Gjithashtu metoda e përcaktimit të vlerës do të varet nga 
forma juridike dhe sektori i ndërmarrjes (ndërmarrje e vogël, ndërmarrje e madhe, 
shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, apo shoqëri aksionare). Por, vlera do varet edhe 
nga natyra e problemit që duhet zgjidhur (ndërmarrja pranon ortakë të rinj, në pakicë, 
në shumicë, trajtohet një përgjegjësi në drejtimin e ndërmarrjes, trajtohet një mundësi 
bashkimi e ndërmarrjes me një ndërmarrje tjetër, një mundësi ndarjeje e ndërmarrjes 
në dy ndërmarrje, mundësi shkrirjeje, apo ndarje në filial etj.). Pra vlerësimi i 
ndërmarrjes është gjithmonë funksion i iniciativës nëse do kërkohet nga blerësi apo 
nga shitësi. 

Nisur nga këndvështrimi dhe interesi i shitësit, vlerësimi do të kërkohet në rastet si më 
poshtë: 

 Kur duhet të kryhet likujdimi i një pjesëmarrjeje në shumicë, ose në pakicë, 
veçanarisht i ndonjë pronari drejtues, proces që shoqërohet me vështirësi dhe 
me probleme, shpesh herë edhe të karakterit organizativ apo që shprehin 
raportet midis bashkëpronarëve. 

 Në rastin kur drejtuesit, në prag pensioni, falë përvojës dhe eksperiencës së 
fituar, kërkojnë të krijojnë shoqëri të tjera, paralele, të vogla, të tipit 
ndërmarrje personale, ndërmarrje të vogla dhe shumë të vogla tek të cilat, 
ndryshimi i vlerës, veçanarisht rritja e saj ngjall interes. 

 Likujdimi i një aksioneri në minorancë, që nuk merr pjesë në drejtimin e 
ndërmarrjes, ai kërkon përfitimin nga fluksi i dividendëve dhe nga rritja e 
vlerës së kapitalit të investuar. 

 Ka edhe situata më kritike, sikurse është rasti i kërkesës për të dalë nga 
shoqëria e një aksioneri drejtues, për të mos krijuar konflikte, lidhur me 
imazhin dhe reputacionin e ndërmarrjes. 

Ndërkohë që në rastin e blerësit potencial, vlerësimi shërben në situata të tilla kur: 

 Lind dëshira për të blerë një linjë industriale (një fabrikë), në gjendje pune, 
investon dhe fillon menjëherë nga puna. Kosto e blerjes është e rritur me 
kostot e përditësimit. 

 Me qëllim rregullimin e marzhit të brendshëm, ka vendosur të blejë për ta 
integruar një ndërmarrje tjetër, si mënyrë e vetme për të arritur madhësinë 
kritike në treg. 

                                                 
9 Levasseur, M., Quintart, A., “Finance, 3 e edition”, 2008. 
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poshtë: 
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veçanarisht i ndonjë pronari drejtues, proces që shoqërohet me vështirësi dhe 
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raportet midis bashkëpronarëve. 
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 Likujdimi i një aksioneri në minorancë, që nuk merr pjesë në drejtimin e 
ndërmarrjes, ai kërkon përfitimin nga fluksi i dividendëve dhe nga rritja e 
vlerës së kapitalit të investuar. 

 Ka edhe situata më kritike, sikurse është rasti i kërkesës për të dalë nga 
shoqëria e një aksioneri drejtues, për të mos krijuar konflikte, lidhur me 
imazhin dhe reputacionin e ndërmarrjes. 

Ndërkohë që në rastin e blerësit potencial, vlerësimi shërben në situata të tilla kur: 

 Lind dëshira për të blerë një linjë industriale (një fabrikë), në gjendje pune, 
investon dhe fillon menjëherë nga puna. Kosto e blerjes është e rritur me 
kostot e përditësimit. 

 Me qëllim rregullimin e marzhit të brendshëm, ka vendosur të blejë për ta 
integruar një ndërmarrje tjetër, si mënyrë e vetme për të arritur madhësinë 
kritike në treg. 

                                                 
9 Levasseur, M., Quintart, A., “Finance, 3 e edition”, 2008. 

Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Literatura – vlera e ndërmarrjes   |       Kapitulli 2 

 

18 

 Për të kërkuar dhe realizuar një kontroll më të mirë të ndërmarrjes prej 
aksionarëve ekzistues. Në këtë mënyrë vihet në zbatim strategjia e eleminimit 
të të gjithë aksionarëve në minorancë, që të evitohen kostot shtesë në rastet kur 
ndërmarrja kryen një operacion ndarjeje ose blen një filial tjetër. 

 Dëshiron të diversifikojë aktivitetin ekzistues, për të përgatitur të ardhmen, në 
produkte, apo tregje të reja. 

 Dihet që ndërmarrja në fazën e rritjes, ka nevojë për burime financiare, por 
njëkohësisht ekziston shqetësimi për tu lidhur me një ndërmarrje tjetër në rritje 
të shpejtë dhe me rentabilitet të lartë, prej të cilës do të përfitohet nga rritja e 
shpejtë e kursit të titujve. Pra është rasti, që për të patur një vlerësim të mirë të 
kapitaleve, ndërmarrja dëshiron të kryejë një blerje minoritare titujsh pronësie. 

 Mendohet të zbatohet një strategji bursiere e marrjes së kontrollit të një 
shoqërie të nënvlerësuar në treg, në mënyrë që të përfitojnë kur ndërmarrja të 
rivlerësohet. 

 Një investitor i zakonshëm kërkon të ardhura të rregullta nga investimi në 
tituj. Është rasti i përditshëm në bursë kur aksionerët sigurojnë fitime nga 
shitja dhe blerja e titujve. 

Nisur nga konsideratat e mësipërme, përmbledhur mund të themi se njohja e 
objektivave shërben: 

1. Për zgjedhjen e metodës më të përshtatëshme të përcaktimit të vlerës së 
ndërmarrjes. 

2. Për të përgatitur elementët e nevojshëm për të negociuar lidhur me fiksimin e 
një çmimi që është sa më afër vlerës. 

3. Për të parapërgatitur kontrollin mbi operacionet që parashikohen të kryhen dhe 
që nevojitet të mbikqyren. 

2.1.5 Evoluimi i konceptit “vlerë” 
Koncepti “vlerë e ndërmarrjes” dhe përcaktimi i saj, kohët e fundit është bërë një 
komponent thelbësor dhe vendimtar për sipërmarrësit dhe manaxherët e ndërmarrjeve 
që ushtrojnë aktivitet në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. 
Rëndësia e analizimit dhe zbatimit të teorive të vlerësimit të ndërmarrjeve sipas 
(Male, 2007) qendron në katër drejtime kryesore:  

 Në aspektin e strategjive të zhvillimit, të integrimit dhe të ristrukturimit. Ky 
aspekt nënkupton proceset e ristrukturimit financiar, tjetërsimit të 
ndërmarrjeve dhe proceset shumë të rëndësishme të shitje-blerjeve të tyre . 

 Në aspektin e garancive aksionare, ku i kushtohet rëndësi mbrojtjes se 
aksionerëve të minorancës dhe të të interesuarve të privuar nga fuqia e 
drejtpërdrejtë e kontrollit.  

 Në aspektin e formimit të bilancit, ku duke u mbeshtetur në standardet e reja 
kontabël që zbatohen në gjithë botën, koncepti më i famshëm është “vlera e 
drejtë”, e cila thekson rëndësinë e vlerësimit jo vetëm të ndërmarrjeve, por 
edhe të aktiveve të tyre. 
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 Në aspektin e vlerësimit të performancës periodike të ndërmarrjeve përtej 
rezultateve thjesht kontabël për periudha shpesh të papërshtatshme dhe jo të plota.  

Logjikisht që të kryhet me sukses procesi i vlerësimit të një ndërmarrje duhet çdo 
vlerësues të ketë siguruar njohuri të plota për ndërmarrjen në tërësi dhe për gjithë 
aktivitetet financiare, menaxheriale apo marketing që ai kryen. Kështu do të jetë në 
gjendje të përcaktojë drejt vlerën e ndërmarrjes dhe në interes të të gjitha palëve që 
kanë investuar apo do të planifikojnë investime në të. 

2.1.6 Problemet dhe evoluimi në lidhje me përcaktimin e vlerës 
Problemi kryesori lidhur me këtë koncept qëndron gjithmonë në përgjigjen e një 
çështje shumë të debatuar: cila është vlera e një objekti të caktuar (aktiv 
material/jomaterial apo pasuri)? Në lidhje me përkufizimin e vlerës se një aktivi janë 
ngritur shumë teori dhe janë hedhur shumë ide nga studiues vendas dhe të huaj. Por 
ajo që përbën problem dhe shkakton gabime në konceptim dhe më tej në zbatim është 
marrëdhënia midis vlerës dhe çmimit në një transaksion këmbimi të caktuar. 
Vëzhgohet sa është i gatshëm blerësi të paguajë për të mirën apo shërbimin dhe sa 
sakrifikon shitësi duke hequr dorë nga një e mirë apo shërbim i caktuar. 

Nëse studiojme teorinё neoklasike të ekonomiksit, vlerë e një të mire apo shërbimi 
është çmimi që do të kishte ky produkt apo shërbim në një treg të hapur dhe 
konkurrencial ku te gjitha palët janë të informuara mirë. Pra vlera është saktësisht 
çmimi në të cilin barazohet kërkesa me ofertën për këtë produkt apo shërbim që është 
objekt transaksioni. 

 
Në përgjithësi nëse studiojmë të lidhura me evoluimin e konceptit “vlerë” edhe teoritë 
e punes vëmë re se, vlera e një objekti apo shërbimi është pikerisht puna apo 
“shqetësimi” që mund të kursehet duke përdorur objektin apo shërbimin. Në 
mbështetje të këtyre teorive. David Rikardo, në teorinë e tij të punës mbi vlerën:  

“The labour theory of value” përcakton se vlera e një të 
mire është e barabartë me sasinë e punës që nevojitet për ta 
prodhuar këtë të mirë apo shërbim.  

Përcaktime të tjera të vlerës janë bërë nga (Fernandez, 2013), i cili shprehet se mund 
të përcaktojmë vlerën libër (kontabël) të ndërmarrjes ose vlerën neto që është vlera e 
kapitalit aksionar të deklaruar në pasqyrën e bilancit (kapitali dhe rezervat). 

Karl Marksi, në teorinë e vet të vlerës, pjesë e rëndësishme e studimeve të tij në 
veprën e njohur të “Kapitali”, vlerën e përkufizon me shumën e punës shoqërisht të 
domosdoshme. Ai e ndan punën në punë që krijon vlerë dhe punë që krijon mbivlerë. 
Vlera e një produkti është shuma e vlerës dhe mbivlerës së papaguar të punonjësve. 

Në terma sasiore vlera mund të llogaritet si diferencë midis totalit të aktiveve dhe 
detyrimeve të rregjistruara në bilanc. Gjithashtu për matjen e vlerës së ndërmarrjes 
përdoret edhe vlera e likujdimit. Kjo e fundit është vlera e kompanisë në kushtet kur 
ajo i nënështrohet proçesit të likujdimit, si faza e fundit e falimentimit dhe e humbjes 
së personalitetit juridik të ndërmarrjes. Vlera e likujdimit nuk është gjë tjetër veçse 
diferenca midis të ardhurave nga shitja e mundshme, në ankand e çdo aktivi të 
ndërmarrjes me detyrimet e mbetura akoma të papaguara. Vlera e likujdimit, shpesh 
herë quhet edhe vlera në falimentim e ndërmarrjes.  
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Theksohet edhe vlera e ashtuquajtur e konsiderueshme (substantial value), që 
përfaqëson investimin që duhet bërë për të krijuar një ndërmarrje identike e cila ka 
kushte identike si ato të shoqërisë që po vlerësohet. Ajo gjithashtu mund të 
përkufizohet si vlerë e aktiveve zëvendësuese, duke supozuar se ndërmarrja vazhdon 
të veprojë, në krahasim me vlerën e tyre të likuidimit.  

Ndërkohë, të tjera teori të lidhura me faktin se edhe gjykimet subjektive mund të 
ndikojnë mbi konceptin vlerë kanë përcaktuar Burke (2012) dhe Misese (2010). Kështu, 
Misese përcakton se vlera e një të mire nuk përcaktohet nga puna që duhet për ta 
siguruar apo nëse ky produkt ka ndonjë karakteristikë të veçantë, por është rezultat i 
gjykimeve subjektive dhe do ishte e gabuar nëse këto gjykime nuk do konsideroheshin. 
Ndërsa Burke specifikon që vlera është e varur nga përceptimet e konsumatorit të saj, 
por edhe nga dobia që pritet të sigurojë personi që konsumon produktin ose shërbimin, 
pra çfarë “kthimi” do sigurojë në të ardhmen. Mbi këtë përceprtim janë zhvilluar edhe 
teoritë financiare per vlerësimin e çdo lloj aktivi, sidomos aktiveve financiare bazuar në 
atë çka pritet të sigurohet në të ardhmen nga aktivi. 

Ndeshet shpesh që në përcaktimin e vlerës së aktiveve të një ndërmarrje, për qëllime 
të raportimit financiar përdoren dy lloje vlerash:  

a. Vlera kontabël (vlera libër) e ndërmarrjes e cila siç u përmend më sipër, 
tregon vlerën me të cilën aktivi, pasivi, të ardhurat dhe shpenzimet e 
ndërmarrjes gjenden të regjistruara në pasqyrat financiare pra në librat 
kontabël të ndërmarrjes. 

b. Vlera ekonomike e ndërmarrjes. Është ajo për të cilën janë të interesuar më 
shumë analistët financiarë dhe vlerësuesit. Tek përcaktimi i kësaj vlerë merren 
në konsideratë jo vetëm të ardhurat që përbëjnë flukset e pritura nga aktivet e 
ndërmarrjes, por edhe risqet që shoqërojnë këto flukse. Vlera ekonomike e një 
aktivi apo e gjithë ndërmarrjes është rezultat i skontimit të rrjedhave 
(flukseve) të ardhshme të aktivit me një normë të skontimi e cila përfaqëson 
riskun e aktivit që po vlerësohet. 

Tre metodat e përcaktimit të vlerës ekonomike janë:  

1. Vlerësimi sipas kuotimeve të tregut, cili ka të bëjë me vlerësimin e një aktivi 
sipas çmimit korrent të tij në treg (pra koutimi në bursat përkatëse). Por kjo 
mënyrë vlerësimi ka dy disavantazhe kryesore. a – nuk mund të realizohet për 
të gjithë aktivet pasi ka aktive psh “emri i mirë”, të cilat nuk janë të 
tregtueshëm. Veçanarisht në rastin e Shqipërisë vlerësimi sipas kuotimeve të 
tregut nuk është i mundur sepse në vendin tonë bursa nuk është aktive. b – 
Edhe për aktivet e tregtueshëm, jo gjithmonë është e mundur të sigurohen 
çmime të kuotuara në tregjet përkatëse sepse ekziston pamundësia e sigurimit 
të informacionit të plotë për vlerësimin në treg të disa prej tyre. Ky përcaktim 
njihet edhe si vlera e drejtë (fair value), që pёrfaqeson çmimin me të cilin do 
të blihej ose shitej një aktiv, apo do të transferohej një detyrim në një moment 
të caktuar në një treg të caktuar mes palëve pjesëmarrëse të informuara mirë. 
(FASB no 157). 

2. Vlerësimi sipas kuotimeve të modeluara mat vlerën e një aktivi bazuar në 
supozimet e brendshme dhe modelet financiare.10 Pra ato nuk lejojnë që vlera 
e tregut të përcaktohet nga tregu. Aktivet që vlerësohen sipas kuotimeve të 

                                                 
10 Kotorri, A. “Vlerësimi i aktiveve të bankës” Disertacion, korrik 2009. 
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modeluara nuk kanë një treg të rregullt në të cilin mund të sigurohen çmime të 
njëjta ndaj mundësia më e mirë për vlerësimin e aktivit është përdorimi i 
supozimeve. Kështu përcaktimi i vlerës së një aktivi të veçantë bëhet duke 
përdorur modelet financiare që operojnë me çmimet e tregut për periudha të 
mëparshme, afate të ndryshme, apo aktive të ngjashme. 

3. Vlerësimi sipas kuotimeve të ardhshme të modeluara janë vlerësime sipas 
kuotimeve të modeleve për periudha të ardhshme kohe. Ato janë skenarë të 
ndryshëm që karakterizojnë rezultatet korrente deri në një datë të ardhshme. 
Pikërisht përcaktimi i kuotimit të tregut të një aktivi apo gjithë portofolit varet 
nga vlerësimi i elementeve të riskut që ndikojnë në të.  

Nisur nga këndvështrime të tjera mbi vlerën mund të dallojmë dy përcaktime të tjera 
të saj: 

Vlera e brendshme: 

Kjo vlerë nënkupton vlerën e përceptuar që ndodhet brenda 
aktivit duke marrë në konsideratë faktorë të paprekshëm 
dhe të prekshëm. Vlera e brendshme llogaritet duke 
mbledhur vlerat aktuale të flukseve të ardhshme që do 
gjenerojë aktivi. Kur llogaritet kjo vlere merren parasysh 
edhe faktorë të paprekshem si: patenta, marka, të cilat janë 
të vështira për t’u vlerësuar dhe në përgjithësi nuk 
reflektohen në vlerën e tregut, ndaj kjo përbën një avantazh 
të vlerës së brendshme ndaj vlerës së tregut. 

Vlera në risk: 

Për të përkufizuar vlerën në risk fillimisht duhet të 
theksojmë se çfarë përfaqëson termi risk në vetvete, më pas 
si përfshihet ai në llogaritje të ndryshme gjatë procesit të 
vlerësimit. Bazuar në përcaktime të ndryshme të nivelit të 
riskut mund të themi se në përgjithesi ai përcakton kthimin 
e kërkuar nga investitorët. Pra mund të përkufizohet si 
risku thelbësor që një investitor merr përsipër për shkak të 
natyrës së aktiviteteve të përditshme që realizon një 
ndërmarrje, përmendim këtu ato operacionale, financare 
apo investuese. 

Është e rëndësishme të theksojmë se për të përcaktuar vlerën në risk duhet të merren 
parasysh të gjitha llojet e riskut ndaj të cilave është e ekspozuar ndërmarrja, por 
gjithashtu edhe komponenti “kthim” që përfaqëson fitimin e realizar nga një investim 
i caktuar ose nga një tërësi investimesh dhe përcaktimi i tij është një tregues që 
ndihmon në vlerësimin e performancës së një ndërmarrje. 

Ndaj duke konsideruar të dy komponentet kthim dhe risk mund të konkludojmë në 
përkufizimin e konceptit “vlera në risk” e cila përcakton vlera të ndryshme të një aseti 
ose ndërmarrje në varësi të nivelit të riskut që do të merrej përsipër nga investitori, i 
cili përfaqëson kthimin e kërkuar nga ndërmarrja.  

Parë në kompleksitet duke konsideruar të gjitha përcaktimet 
e mësipërme, ne mund ta përkufizojmë konceptin “vlerë e 
ndërmarrjes” si aftësia që ka kjo ndërmarrje për të 
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gjeneruar të ardhura sa më të larta në fund të një periudhe 
të caktuar kohe, duke parashikur çdo risk ndaj të cili janë 
ekspozuar aksionerët e një ndërmarrje apo edhe vetë 
ndërmarrja. 

2.1.7 Dinamika e vlerës së një ndërmarrjeje 
Ndërmarrja si produkt. Fazat financiare të ciklit të jetës së ndërmarrjes 
dhe karakteristikat e tyre 

Ashtu si individët edhe produktet, kompanitë, industritë, madje edhe ekonomitë, 
kalojnë në disa faza të ndryshme zhvillimi. Kështu shumë studiues janë munduar të 
krijojnë një lidhje midis fazave të zhvillimit të një produkti, kompanie, industrie me 
fazat e zhvillimit të një njeriu. Pavarësisht se sa zgjat jeta e një produkti, ai duhet të 
kalojë nëpër katër faza gjatë jetës së tij. Sesa zgjat cikli i jetës, si dhe çdo fazë e ciklit 
varion në bazë të llojit të produktit si dhe në bazë të nevojës që ai plotëson. 

Ndërmarrjet sikurse edhe produktet evoluojnë gjatë jetës së tyre. Ndonjëherë evoluimi 
i tyre është i ngjashëm me atë të produkteve që ato prodhojnë e herë të tjera është 
komplet i ndryshëm. Kjo për arsye se është shpesh e vështirë të përcaktojmë në çfarë 
faze është produkti i ndërmarrjes, apo vështirësi të tjera nëse ndërmarrja ofron disa 
lloje produktesh. 

Në literaturën ekonomike cikli i jetës organizacionale është studiuar shumë, kryesisht 
për të përcaktuar veçoritë që shfaqen në çdo faze. Një ndërmarrje është si një 
organizëm i gjallë, i cili lind, rritet dhe vdes duke u mbështetur në burimet e saj. 
Mason Haire në punimin e tij, Teoria Moderne Organizacionale në 1959 për herë të 
parë bën një krahasim të ciklit të jetës organizacionale me një model biologjik. Të 
tjera studime për ciklin e jetës u kryen gjatë viteve ‘70 - ‘80 e më vonë, nga 
manaxherë, financierë dhe specialist të fushave të ndryshme, të cilët kanë arritur në 
konkluzionin që edhe ndërmarrjet kanë një cikël jete. 

Kështu në këndvështrimin ekonomik dhe financiar ndërmarrja është një produkt si 
gjithë produktet e tjera. Është tregu dhe sjellja e ndërmarrjes në të, që i japin kësaj të 
fundit karakteristikat e një produkti, unik, me një dinamikë të jashtëzakonshme, që 
tregu, falë ligjit të ofertës dhe të kërkesës, i përcakton asaj në çdo moment një çmim. 
Si e tillë, pronarët sillen në çdo kohë ndaj saj në të njëjtën mënyrë sikurse sillet 
pronari ndaj pronës ose sikurse sillet tregtari ndaj mallit. 

Aktualisht ekzistojnë shumë teori mbi ciklin e jetës së ndërmarrjes, të cilat dallojnë 
nga numri i fazave të ciklit të jetës së ndërmarrjes si dhe nga emërtimi i tyre. Sipas 
Murray Johannsen (2010) një cikël jetë i një ndërmarrje kalon në 5 faza, më saktësisht 
lindja, rritja, maturimi, rënia dhe vdekja ose rinovimi. Kjo në varësi të strategjisë. 
Ndërkohë autorë të tjerë evidentojnë 7 faza të ciklit të jetës: ideja, fillimi, rritja, 
qëndrueshmëria, zgjerimi, maturimi dhe dalja.  

Në këtë studim cikli i jetës së një ndërmarrje do studiohet, në këndvështrimin 
financiar dhe që ka lidhje të ngushtë me teoritë dhe evolucionin e konceptit vlerë e 
ndërmarrjes. Në këtë këndvështrim, ndërmarrja ka një cikël jetë që kalon në 4 faza 
kryesore: themelimi, rritja, maturimi dhe falimentimi. Këto faza ndryshojnë nga njëra-
tjetra në shumë aspekte, si në aspektet e financimit, riskut, organizimit, objektivave, 
teknologjisë dhe kulturës. 
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Në disiplinat e marketingut, produkti trajtohet dhe analizohet duke e studiuar atë në 
katër faza të rëndësishme të ciklit të jetës së tij: lindja, zhvillimi, maturimi dhe rënia. 

Produkti lind (faza e parë) dhe prodhohet për herë të parë11. Është stadi kur shitjet 
kanë një rritje të ngadaltë për shkak se edhe produktet që prodhon vetë ndërmarrja 
janë të panjohur mirë nga klientela. Në këtë fazë ndërmarrja nuk realizon fitime për 
shkak të shpenzimeve të larta, vështirësive dhe pengesave në penetrimin e tij në treg. 

Produkti rritet (faza e dytë). Kërkesa konsumatore në fazën e dytë rritet. Pra është një 
stad me rritje të shpejtë të shitjeve dhe të fitimit. Pranimi i produktit nga tregu është 
më i shpejtë. Ndërkohë, ndërmarrjet që prodhojnë këto produkte fillojnë të 
ballafaqohen, me një mospërputhje midis kërkesës në rritje për produktet e reja me 
pamundësinë për t’iu përgjigjur kësaj kërkesë me ofertën e duhur. 

Më tej në fazën e maturimit (faza tretë) produkti është në kulmin e lulëzimit të tij. Ai 
maturohet, konsolidohet në treg dhe në këtë fazë plotëson tërësisht misionin për të 
cilin është krijuar dhe hedhur në treg. Megjithatë rritja e shitjeve pakësohet sepse 
produkti ka arritur pranimin nga shumica e blerësve të mundshëm. Fitimi fillon të 
bjerë disi pasi rriten shpenzimet marketing për të mbrojtur produktin nga 
konkurruesit. 

Faza e rënies së produktit (faza e katërt). Shitjet e produktit ulen për shumë arsye 
duke përfshirë avancimet e teknologjisë të cilat fillojnë të krijojnë forma dhe marka të 
reja produktesh, ndryshimet në shijet e konsumatorëve dhe konkurrencën e rritur. 
Rrjedhimisht me krijimin e një produkti të ri, me karakteristika të reja të përputhura 
sipas kërkesave të klientelës, produkti i vjetër duhet të largohet nga tregu. Kjo 
dinamikë çon natyrshëm në rënien e një produkti të vjetër dhe lindjen e një produkti të 
ri. 

Fazat financiare të ciklit të jetës së ndërmarrjes dhe karakteristikat e tyre 
Ndërmarrja ka fazat e veta në ciklin e jetës së saj. Fazat e ciklit të jetës së ndërmarrjes 
kanë ngjashmëri të madhe me fazat e ciklit të jetës së produktit12. Si produkt i 
veçantë, me karakteristika të tjera dhe me tipare të tjera, ndërmarrja ka faza të ciklit të 
jetës së saj, të cilat, mund të emërtohen, dhe analizohen veças në këndvështrimin 
financiar. Fakti që ndërmarrja ka në çdo moment një çmim, ka në çdo moment një 
vlerë, ka në çdo moment një blerës dhe një shitës, mjafton për të konkluduar se në 
këndvështrimin financiar, ndërmarrja ka katër faza të ndryshme të ciklit të jetës së saj. 
Ato janë: 

1. Faza e themelimit, 

2. Faza e rritjes, 

3. Faza e maturimit dhe 

4. Faza e falimentimit financiar.  

Këto faza ndryshojnë nga njëra-tjetra në aspektin financiar, organizativ, në aspektin e 
riskut, kulturës dhe strategjisë që i karakterizon. 

                                                 
11 Konsultuar me: www.marketinginc.com  
12 Bundo, Sh., (2011). “Teoritë financiare”, Cikël leksionesh, fq. 6-14. 
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11 Konsultuar me: www.marketinginc.com  
12 Bundo, Sh., (2011). “Teoritë financiare”, Cikël leksionesh, fq. 6-14. 
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Faza e themelimit 
Në çdo rast, një biznes i ri është produkti i një vendimi të një sipërmarrësi për të 
krijuar një sipërmarrje të re. Në fazën e parë, paralelisht me vështirësitë që ka 
produkti, edhe vlera e ndërmarrjes dhe përmasat e saj, janë derivate të produkteve të 
saj, të aktivitetit që është në fazën embrionale. Kjo do të thotë së në këtë fazë, 
karakteristika e parë financiare e ndërmarrjes është ajo e një situate financiare të 
vështirë dhe rezultati financiar negativ. Në fazën e themelimit, ndërmarrjet janë të 
ekspozuara ndaj një disekulibri në raportin të ardhura dhe shpenzime. Ndërmarrja, 
ndërkohë që duhet të sigurojë të ardhura të mjaftueshme për të bërë të mundur 
ndryshimin në një rezultat financiar më pozitiv, gjithashtu i duhet të kryejë me tepër 
shpenzime (variabël apo fikse) për të garantuar aktivitetin dhe mbajtur një minimum 
të domosdoshëm produktesh dhe shërbimesh në treg. 

Gjithashtu në fazën e themelimit, shkalla e riskut me të cilën përballen pronarët është 
e lartë. Drejtuesit financiarë të ndërmarjes ndodhen në një pozitë të dyzuar, në të 
cilën, nga njëra anë janë të detyruar të kryejnë shpenzime dhe investime të mëtejshme 
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kritike, ndërmarrjet karakterizohen nga rritje dhe ulje të shpejta dhe nga fleksibilitet i 
lartë në rezultatin financiar (rezultat financiar i brishtë). Mbas kalimit të këtij pragu 
situata karakterizohet nga risqe të mëdha, sepse një ndryshim i vogël në sasinë e 
prodhuar dhe të shitur shoqërohet me një ndryshim të madh dhe shumë të shpejtë në 
rezultatin financiar. 

Në fazën e rritjes kuadri financiar i ndërmarrjes ka dy pamje: nga njëra anë lexohen 
shenjat e para të një suksesi të mundshëm, të rritjes së klientelës dhe të prezantimit 
mirë të produkteve të ndërmarrjes në treg. Nga ana tjetër, ndërmarrjet ballafaqohen 
me riskun e pamjaftueshërisë së burimeve financiare për të financuar rritjen. 

Megjithatë burimet e financimit për ndërmarrjen në fazën e dytë rriten, pasi përveç 
kapitalit nga pronari kryesor, ndërmarrjet të cilat kanë krijuar një pozicion të mirë në 
treg kanë kapërcyer sfidat dhe vështirësitë e themelimit, janë me kredibël dhe mund të 
marrin hua nga bankat me kosto më të ulët. Por njëkohësisht ndërmarrja mund të 
financohet me fitimin e grumbulluar nga vitet e kaluara sepse në këtë fazë pronarët 
preferojnë të riinvestojnë fitimet dhe jo të shpërndajnë dividentë në vitet e para të 
rritjes.  
Karakteristika kryesore financiare e fazës së rritjes është e lidhur me proçesin e 
ndryshimit dhe reagimit të shpejtë të të gjithë faktorëve që formësojnë atë që quhet 
imazhi i një biznesi. Ndërmarrja është duke bërë një emër shumë të mirë në treg. 
Megjithate rritja e emrit të mirë, është e pamjaftueshme për të përballuar kërkesat në 
rritje të konsumatorëve. Produkti, apo produktet dhe shërbimet, kërkohen nga tregu, 
por ndërmarrjeve ju duhet të avancojnë në investime për të zgjeruar kapacitetet 
prodhuese, në përgjigje të këtij reagimi të tregut. Pra, ndërmarrjet vazhdojnë të jenë 
financiarisht në pozitë të dyzuar. 

Në fazën e rritjes, produkti ndërmarrje ka progres të madh dhe të shpejtë të vlerës së 
tij. Sikurse shihet në Figura 2.1, pjerësia e lakores, në pjesën që prezanton fazën e 
dytë është më e fortë. Kjo shpreh intensitetin e lartë dhe të shpejtë të rritjes së vlerës 
të produktit ndërmarrje. Por ritmet e larta të rritjes shoqërohen dhe me një shkallë të 
lartë risku. 

 
Figura 2.1. Cikli i jetës së ndërmarrjes. 

Faza e rritjes, në këndvështrimin financiar mund të konsiderohet e përmbyllur në 
momentin kur ndërmarrja e ka konsoliduar pozitën e vet rritëse dhe rezultati pozitiv 
ka fituar qëndrueshmëri.  
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Me kalimin e viteve rezultati pozitiv përmirësohet dhe rritet. Nga ana tjetër, shkalla e 
riskut vjen në rënie për arsye të forcimit të pozitave financiare të ndërmarrjes, në 
raport me mjedisin e saj financiar dhe ekonomik. 

Nisur nga karakteristikat që diskutuam më sipër për fazën e themelimit dhe të rritjes, 
mund të konkludojmë se, objektivi strategjik i drejtuesve të ndërmarrjeve, në këto dy 
faza, është shkurtimi sa më shumë që të jetë e mundur e kohës së qëndrimit të 
ndërmarrjes në dy fazat e para të ciklit të jetës së saj. 

Faza e maturimit 
Quhet ndryshe dhe faza e produktivitetit të kompanisë. Ajo karakterizohet nga një 
rritje e kostove variabël dhe rënie e kostove fikse, pasi sigurohet përfitimi nga 
ekonomitë e shkallës. Ndërmarrjet në këtë fazë, kanë norma kthimi të larta. Këto 
kthime të përmirësuara, dëshmojnë për aftësi të mira paguese dhe gjendje likuiditeti, 
në kërkim të fronteve të reja të investimit dhe të zgjerimit. 

Maturimi është momenti i shumë pritur, më i kënaqshëm dhe që justifikon arsyen pse 
është themeluar ndërmarrja, për drejtuesit financiarë. Në këtë fazë, ata kanë fondet e 
mjaftueshme për të bërë investimet e duhura dhe për tëndërmarrë çdo lloj strategjie që 
atyre ju duket e nevojshme. Në këtë fazë drejtuesit financiarë manifestojnë një lloj 
“lirie” financiare dhe vendimmarrëse. Kjo fazë karakterizohet nga flukse të 
mjaftueshme neto pozitive, pasi kompania siguron flukse operative të larta dhe 
investimet janë më të ulëta, në krahasim me periudhat e mëparshme.  

Në teorinë e financës, është pranuar konkluzioni se në prag kalimin nga faza e rritjes 
në atë të maturimit menaxherët mund të bëjnë shpesh gabime në vendimmarrje, 
shpesh herë të mëdha dhe ndonjëherë fatale. Nga një studim i kryer prej Universitetit 
Paris IX, në Sorbonë të Parisit, Francë, konkludohet se gjykuar mbi shkallën e 
intensitetit të vendimit të gabuar, 38.4% e gabimeve të menaxherëve ndodhin në 
hapësirën midis vitit të gjashtë dhe të dhjetë të jetës së një biznesi. Është koha që 
përkon pikërisht me këtë prag kalimi, megjithë që vetë bizneset ndryshojnë gjithashtu 
për shkak të një numri shumë të madh, gati të palimituar, faktorësh. 

Kjo ndodh sepse në kushtet e suksesit të kalimit nga faza e dytë në fazën e tretë të 
ciklit të jetës së saj, vendimmarrësit janë shpesh herë në pozitë të dyzuar: nga njëra 
anë të bëjnë kujdesin maksimal në menaxhimin e riskut të vendimmarrjeve të reja të 
diktuara prej faktorëve që karakterizojnë këtë fazë dhe nga ana tjetër ata ndodhen para 
domosdoshmërisë së marrjes së vendimeve në kushtet kur kostatojnë tepricë në 
flukset financiare. 

Ndërkohë kujtojmë faktin që ndërmarrjet në fillimet e fazës së tretë janë të ekspozuara 
gjithashtu me një shkallë të caktuar risku. Është risku i zgjedhjes, risku i kërkimit dhe 
vendimit për të investuar në një objekt, drejtim, vend, aktiv të ri. 

Gjithësesi, në fazën e tretë, ndërmarrja ka kushtet financiare më të përshtatshme për të 
arritur objektivat e veta në drejtim të kthimit të kërkuar dhe për të diversifikuar dhe 
rritur aktivitetin ekonomik dhe kapacitetet prodhuese. Pra objektivi financiar 
strategjik i ndërmarrjes për fazën e maturimit, do të ishte dëshira dhe vendimi për të 
qëndruar sa më gjatë që të jetë e mundur. Kohëzgjatja e këtij qëndrimi varet, sikurse u 
përmend më sipër, nga një numër i madh faktorësh të tillësi: produkti që prodhon dhe 
shet ndërmarrja, shkalla e konkurrencës, kuadri ligjor tregtar dhe fiskal, shkalla e 
kualifikimit të stafit drejtues dhe vendimmarrës etj.  
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Faza e falimentimit financiar 
Në disa disiplina të tjera, faza e katërt emërtohet si faza e rënies, faza e likujdimit, 
faza e shkrirjes. Ndërsa në këndvështrimin financiar, faza e katërt është faza e 
falimentimit. Në këtë fazë ndërmarrja dështon në sigurimin e fitimit të mjaftueshëm 
për vazhdimësinë e jetës së saj dhe rrjedhimisht edhe në shlyerjen e detyrimeve të saj. 

Ndërmarrja ka rënie të fitimeve, të cilat kalojnë gradualisht në humbje, duke 
shkaktuar edhe daljen e kompanisë nga tregu dhe humbjen e aftësisë së saj për 
rinovim. Megjithatë disa ndërmarrje arrijnë që nëpërmjet ndryshimeve në menaxhim 
dhe ristrukturimeve të tjera, të kalojnë vështirësitë dhe të rifillojnë edhe njeherë nga e 
para ciklin e jetës së tyre. 

Ndërmarrjet, në fillimet e kësaj faze, mund të rezultojnë me rezultate financiare 
pozitive, por që janë duke rënë dhe ritmet e rënies së tyre janë të larta. Kjo rënie 
vazhdon deri sa ndërmarrja të kalojë në një nënfazë të dytë të fazës së katërt, që është 
nënfaza e pikës së sipërme të ekulibrit. Më tej, e ardhmja është ose falimentimi ose 
dyshimi se si do të përfundojë historia financiare e ndërmarrjes në një riorganizim, në 
një shkrirje apo blerje, apo në një falimentim të shoqëruar nga një proces likujdimi. 

* * * 

Si përfundim mund të themi se parë në këndvështrimin e ciklit të plotë të jetës së 
ndërmarrjes, drejtuesit dhe vendimarrës të tjerë kanë 2 objektiva kryesorë: të 
shkurtojnë në maksimum kohën e qëndrimit në dy fazat e para, për të siguruar fitim sa 
më shpejt të jetë e mundur, dhe të zgjatin sa më shumë qëndrimin në fazën e 
maturimit, për të shmangur rënien në fazën e falimentimit të ndërmarrjes, e cila 
përfaqëson edhe dështimin e njësisë për të mbijetuar në tregun e ashpër konkurrues. 

Megjithatë siç dihet, në botë ka shumë ndërmarrje që janë shumë vjeçare deri edhe 
qindravjeçare. Kjo tregon se, ato kanë arritur ta shmangin daljen nga tregu. Këto 
ndërmarrje kanë mbijetuar në sajë të një rinovimi të përhershëm. Shumë kompani, 
sidomos korporatat, kanë një portofol të diversifikuar të oportuniteteve të tregut, të 
cilat ekzistojnë në faza të ndryshme të ciklit të jetës. Studiuesit kanë arritur në 
konkluzionin që nuk ka kompani në fazën e maturimit, por thjesht një portofol 
produktesh, që ndodhen në këtë fazë. Kështu, kompanitë mund të shmangin rënien 
nëpërmjet diversifikimit të portofolit. 

Diversifikimi është një proçes, një mekanizëm, një teori, me ndihmën e të cilit 
ndërmarrjet alternojnë natyrshëm zgjerimin e aktivitetit ekzistues të tyre, me 
transferimin e kapitaleve në sektorë dhe degë të reja të ekonomisë.  

Diversifikimi mund të jetë brenda linjës (diversifikimi vertikal). Diversifikim i tillë 
konsiderohet zgjerimi dhe diversifikimi i aktivitetit ekzistues të ndërmarrjes në 
sektorë dhe linja aktiviteti paralele. Po kështu diversifikim brenda linjës, konsiderohet 
edhe zgjerimi dhe krijimi i linjave të reja të një ndërmarrjeje, filiale të reja, apo 
ndërmarrje të reja brenda sektorit, por në rajone dhe qytete të tjera, në të cilat tregu 
manifeston një zhvillim te diferencuar në kohë . 

Diversifikimi jashtë linjës, është diversifikimi më i plotë. Ky diversifikim që quhet 
horizontal, nënkupton procesin e zgjerimit dhe të zmadhimit të ndërmarrjes duke 
krijuar sektorë, linja, filiale, bashkëpronësi, në sektorë të tjerë aktiviteti. Diversifikimi 
horizontal është diversifikimi më i qëndrueshëm. Sektorët dhe linjat e ndryshme 
krijojnë një portofol linjash të mirëdiversifikuar. 
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Si përfundim mund të themi se parë në këndvështrimin e ciklit të plotë të jetës së 
ndërmarrjes, drejtuesit dhe vendimarrës të tjerë kanë 2 objektiva kryesorë: të 
shkurtojnë në maksimum kohën e qëndrimit në dy fazat e para, për të siguruar fitim sa 
më shpejt të jetë e mundur, dhe të zgjatin sa më shumë qëndrimin në fazën e 
maturimit, për të shmangur rënien në fazën e falimentimit të ndërmarrjes, e cila 
përfaqëson edhe dështimin e njësisë për të mbijetuar në tregun e ashpër konkurrues. 

Megjithatë siç dihet, në botë ka shumë ndërmarrje që janë shumë vjeçare deri edhe 
qindravjeçare. Kjo tregon se, ato kanë arritur ta shmangin daljen nga tregu. Këto 
ndërmarrje kanë mbijetuar në sajë të një rinovimi të përhershëm. Shumë kompani, 
sidomos korporatat, kanë një portofol të diversifikuar të oportuniteteve të tregut, të 
cilat ekzistojnë në faza të ndryshme të ciklit të jetës. Studiuesit kanë arritur në 
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produktesh, që ndodhen në këtë fazë. Kështu, kompanitë mund të shmangin rënien 
nëpërmjet diversifikimit të portofolit. 

Diversifikimi është një proçes, një mekanizëm, një teori, me ndihmën e të cilit 
ndërmarrjet alternojnë natyrshëm zgjerimin e aktivitetit ekzistues të tyre, me 
transferimin e kapitaleve në sektorë dhe degë të reja të ekonomisë.  

Diversifikimi mund të jetë brenda linjës (diversifikimi vertikal). Diversifikim i tillë 
konsiderohet zgjerimi dhe diversifikimi i aktivitetit ekzistues të ndërmarrjes në 
sektorë dhe linja aktiviteti paralele. Po kështu diversifikim brenda linjës, konsiderohet 
edhe zgjerimi dhe krijimi i linjave të reja të një ndërmarrjeje, filiale të reja, apo 
ndërmarrje të reja brenda sektorit, por në rajone dhe qytete të tjera, në të cilat tregu 
manifeston një zhvillim te diferencuar në kohë . 

Diversifikimi jashtë linjës, është diversifikimi më i plotë. Ky diversifikim që quhet 
horizontal, nënkupton procesin e zgjerimit dhe të zmadhimit të ndërmarrjes duke 
krijuar sektorë, linja, filiale, bashkëpronësi, në sektorë të tjerë aktiviteti. Diversifikimi 
horizontal është diversifikimi më i qëndrueshëm. Sektorët dhe linjat e ndryshme 
krijojnë një portofol linjash të mirëdiversifikuar. 
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Vlerësimi i një ndërmarrje varion në varësi të fazave të ciklit të jetës. Kjo nënkupton 
faktin që me kalimin nga një fazë në tjetrën ndërmarrja detyrimisht do të rrisë vlerën e 
saj, por gjithashtu edhe disa nga faktoret që përcaktojnë vlerën ndryshojnë në varësi të 
ciklit të jetës së ndërmarrjes. Nisur nga ky konstatim mund të themi se cikli i jetës së 
ndërmarrjes është një cikël vlerash. Grafiku i mëposhtëm na ilustron përfundimet në 
lidhje me vlerën dhe ndryshimin e saj përgjatë ciklit të jetës në një ndërmarrje. 

 
Figura 2.2. Evoluimi i vlerës gjatë ciklit të jetës (Burimi :Autori,2013) 

Analiza e vlerës, nënkupton që ndërmarrja rritet me kalimin e viteve dhe detyrimisht 
rritet edhe vlera e saj. Kështu në vitin 2002 vlera e ndërmarrjes është e barabartë me 
vlerën që krijon linja e saj  X, le të supozojmë 1000.Në vitin 2007 ndërmarrja ka dy 
linja produkti, prandaj vlera e saj është e barabartë me vlerën e linjës X ne vitin 2007 
dhe vlerën e linjës Y në vitin 2007, pra vlera = 10000+1500 = 11500 (shifrat janë 
marrë për ilustrim të teorisë së evoluimit të vlerës). Në vitin 2012, në bazë të grafikut, 
vëmë re se linja X ka kaluar fazën e maturimit dhe ka arritur në fazën e rënies dhe 
linja Y ka arritur në fazën e maturimit.Vlera e ndërmarrjes në 2012 është e barabartë 
me vlerën e X në 2012 dhe vlerën e Y në 2012, pra vlera = 6000 + 10000 = 16000. 
Kjo tregon se për shkak të diversifikimit, pavarësisht se një linjë e kompanisë është në 
fazën e rënies, kompania ka rritje të vlerës së saj. Aktualisht në vitin 2012 mund të 
themi se është një mundësi shumë e mirë që kompania të shtojë një linjë të re në 
portofolin e saj të aktiviteteve, linja Z, e cila në vetvete shton vlerë ekstra për 
ndërmarrjen. 

Megjithatë paraqitja e mësipërme nuk nënkupton që evoluimi i vlerës do të jetë 
saktësisht i tillë dhe as kaq i thjeshtë, sepse varet nga shumë faktorë.  

Sikurse konstatuam, vlera e ndërmarrjes rritet përgjatë ciklit, por vështirësia qëndron 
në përcaktimin e atyre karakteristikave,të cilat bëjnë të mundur dallimin midis fazave 
të ciklit të jetës së ndërmarrjes, ndërkohë dhe paralelisht edhe midis ciklit të jetës së 
produktit dhe të vetë ndërmarrjes.  

2.1.8 Shembuj ilustrues të ekuacionit të rritjes së vlerës së 
ndërmarrjes  

Deri tani kemi studiuar dhe shpjeguar karakteristikat financiare të fazave të ndryshme 
të ciklit të jetës së një ndërmarrjeje duke e studiuar ndërmarrjen si një produkt të 
vetëm. Ndërmarrja nuk mund të jetë produkt si gjithë produktet e tjera. Ajo është një 
produkt mjaft kompleks. Kompleksitetin e vet, produkti “ndërmarrje” e shfaq në 
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dinamikën e ndryshimit dhe të rritjes së vlerës. Për të konfirmuar sa u tha më lart, 
mund të marrim në analizë disa raste të ndërmarrjeve në sektorë të ndryshëm në 
Shqipëri. 
Rasti i parë 
Banka Amerikane e Shqipërisë u krijua në dhjetor të vitit 2000 si një shoqëri 
aksionare me partneritetin e tre aksionarëve: Banka Botërore (IFC), Banka Europiane 
për rindërtim dhe zhvillim dhe nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve 
(FSHAN) një fond privat investimesh i themeluar nga Qeveria e Shteteve të 
Bashkuara nën Aktin SEED të vitit 1989, për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj 
drejt një ekonomie tregu.  
Kapitali fillestar i bankës në momentin e krijimit, sipas regjistrit të letrave me vlerë, 
ka qënë 20 milion dollar amerikanë. Kjo bankë e ka filluar aktivitetin e vet gati një vit 
më vonë nga data e themelimit. Në tre vitet e para të aktivitetit, Banka, ka rezultuar 
me humbje ose me një rezultat financiar pozitiv të papërfillshëm. Banka ndoqi 
strategjinë e zgjerimit të aktivitetit të saj, në tregun bankar shqiptar në zhvillim të 
atyre viteve. Në muajin nëntor të vitit 2006, Banka Amerikane e Shqipërisë i shiti 
80% të aksioneve të saj, bankës Inteza San Paolo, Itali, group bankar i dominuar nga 
Credit Agricole, në Francë. Paketa prej 80% të aksioneve, sipas njëinterviste të 
Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës në këtë kohë, u shit për 156 milion dollar 
amerikanë.Me këtë çmim të 80% të aksioneve mund të llogarisim vlerën e tregut të 
Bankës për 195 milion dollarë amerikanë. Kjo do të thotë se mbas gjashtë viteve vlera 
e ndërmarrjes Banka Amerikane e Shqipërisë është rritur me 9.75 herë (195 milion 
USD/20 milion USD). Po të përjashtojmë konceptin e vlerës në kohë të parasë, 
llogarisim që vlera e ndërmarrjes është rritur mesatarisht nga 160% çdo vit, për 
gjashtë vite rresht. Rritja e vlerës së produktit ndërmarrje është jashtëzakonisht i 
shpejtë dhe i dukshëm. 

Rasti i dytë 
Birra Tirana, një ndërmarrje mjaft e njohur në Shqipëri dhe në Rajonin e Ballkanit, u 
privatizuar në vitin 2001. Ajo u ble nga 11 aksionarë vëndas, të cilët për të blerë secili 
nga 1/11 e kuotave të kompanisë paguan nga 300 mijë USD. Në këtë mënyrë, vlera e 
ndërmarrjes në momentin e privatizimit është e barabartë me çmimin e saj, ose me 3 
300 mijë USD. Vlera e 1 aksioni (për lehtësi një aksion po e njësojmë me një kuotë të 
një aksionari që është e barabartë me 9,0909% të kapitalit të shoqërisë), në momentin 
e blerjes (ose të shitjes prej pronarit) është 300 mijë USD. Një prej 11 aksinarëve, e 
shiti aksionin e vet, 5 vite mbas momentit të blerjes, shitje e kufizuar brënda 
asamblesë së aksionarëve diktuar nga Statusi i shoqërisë, me çmimin 1 455 mijë USD. 
Vlera e aksionit është rritur 4,85 herë, ose një rritje 0,97 herë çdo vit. Në referim të 
modeleve të përcaktimit të vlerës së një ndërmarrjeje në funksionim, mjafton çmimi 
për aksion, që të përcaktojmë vlerën e tregut të ndërmarrjes. Në terma financiare, 
rritja e vlerës së ndërmarrjes është ekuivalente me një normë të lartë kthimi. Ndryshe 
mund të thuhet se rentabiliteti financiar vjetor nga proçesi i shitjes së aksionit është 
97%. Një rritje shumë e madhe, impresionuese. Cilët janë faktorët që kanë shkaktuar 
këtë rritje impresionuese? Përsëri duhet nënvizuar se këtu kanë ndikuar dhe ndikojnë 
shumë faktorë, ndër të cilët, disa faktorë janë lehtësisht të evidentueshëm dhe janë 
konkretë si çmimi dhe tregu i pasurive të paluajtëshme në momentine privatizimit, 
kriteret dhe pamundësia e përcaktimit të një çmimi real në rastet e privatizimeve, rritja 
e xhiros dhe e kapaciteteve prodhuese të ndërmarrjes brënda katër-pesë viteve që 
aksionari e ka mbajtur aksionin e vet, zgjerimi i tregut dhe përmirësimi i cilësisë, 
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gjashtë vite rresht. Rritja e vlerës së produktit ndërmarrje është jashtëzakonisht i 
shpejtë dhe i dukshëm. 
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politikat shtetërore lidhur me kufizimin e përkohshëm të prodhimit të birrave që 
importohen në ekonominë shqiptare, apo lidhur me akcizat etj-etj. Ndërkohë ka edhe 
faktorë të tjerë të lidhur me kualifikimin e stafeve dhe rritjen e tyre profesionale dhe 
vendimmarrëse, vlera të cilat nuk shfaqen te ndërmarrja në asnjë rast tjetër, përveç se 
kur ajo shitet dhe blihet si një produkt i vetëm dhe mjaft kompleks. 

Rasti i tretë 
Instituti i Sigurimeve “INSIG” u krijua më 31 korrik 1991 me miratimin e ligjit nga 
Parlamenti Shqiptar për krijimin e Institutit të Sigurimeve, duke e ndarë atë nga 
Instituti i Arkave të Kursimit dhe Sigurimeve. INSIG numëron tashmë mbi 150 mijë 
klientë në të gjithë vendin dhe është një ndër shoqëritë më të fuqishme në tregun e 
sigurimeve në kushtet e një konkurrence të plotë dhe me një shtrirje rajonale në 
territorin e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë.Që nga krijimi i tij dhe deri në vitin 
2000 Instituti i Sigurimeve ka qenë institucion shtetëror. Viti 2000 do të shënonte 
fillimin e hapave për privatizimin e kompanisë, duke e kthyer atë në një shoqëri 
anonime, mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave. Ndërkohë viti 2007 ishte 
viti që përgatiti kompaninë në rrugën drejt privatizimit. 

Proçesi i privatizimit të INSIG-ut filloi në janar të vitit 2007 dhe kaloi në disa faza, ku 
paraqitën interes dhe morën pjesë 10 kompani të huaja si investitorë strategjikë për 
privatizimin e tij. Pas rënies dakord me BERZH-in dhe IFC-në, procesi u konsultua 
nga “BNP Paribas”, ndërsa me tender të hapur ndërkombëtar u përzgjodh kompania 
ndërkombëtare “KPMG” për vlerësimin e çmimit që ofrohej për shitjen e kompanisë 
"INSIG". Në garë u parakualifikuan 8 kompani, të cilat ishin “American Reserve Life 
Insurance”, “Croatia Osigurania”, “Sava Re”, “Grazer”, “Eurohold Insurance Group”, 
“Triglav”, “Fondaria Sai” dhe “Qatar Insurance Center”. Por, për shkak të krizës 
financiare botërore, në fazën finale të tij rikonfirmoi ofertën e saj për blerjen e INSIG-
ut vetëm kompania amerikane “American Reserve Life Insurance”, e cila më pas u 
tërhoq nga blerja për shkak të krizës financiare globale. Qeveria shqiptare kishte rreth 
61 për qind të aksioneve të INSIG-ut, ndërsa dy institucionet ndërkombëtare, IFC dhe 
BERZH, përkatësisht nga 19.5 për qind secila. Meqenëse BERZH-i dhe IFC-ja 
ekzekutuan të drejtën e rishitjes së aksioneve, e cila skadonte në fund të vitit 2008, 
tashmë INSIG zotërohet 100 për qind nga shteti shqiptar. 

Ajo që ka ngjallur diskutime është formula e privatizimit që parashikoi shitjen e 100 
përqind të aksioneve të kompanisë. Në vitin 2011, qeveria shqiptare do të rivlerësonte 
asetet e INSIG përpara se të nxirrte në shitje këtë kompani. Kjo përcaktohej në 
p/ligjin e miratuar nga Komisioni parlamentar i Ekonomisë, sipas të cilit asetet e 
kompanisë duhet të rivlerësoheshin në përputhje me kohën. Sipas qeverisë, 
amendimet e propozuara në ligjin për privatimin e INSIG parashikojnë zhbllokimin e 
proçesit. 

Qeveria u detyrua të ndërhyjë në këtë ligj për shkak të dështimit të proçesit të 
privatizimit të INSIG, ndonse prej një viti është bërë njoftimi publik për shitjen e 
kompanisë. Vlerësimi i fundit i aseteve të kompanisë është bërë tre vjet më parë në 
dakordësi me BERZH-in dhe IFC, nga BNP Paribas, ndërsa me tender të hapur 
ndërkombëtar u përzgjodh kompania ndërkombëtare KPMG për vlerësimin e çmimit 
që ofrohej për shitje kompania “INSIG”. Sipas këtij vlerësimi, asetet e “INSIG”-ut 
kishin një vlerë prej 5.8 miliardë lekësh. Por, në vitet e fundit ecuria e shoqërisë në 
treg nuk ka qenë aspak pozitive. Pjesa e tregut të “INSIG”-ut në fund të vitit 2010 
ishte 8.4%, nga 15.2% që ishte në fund të vitit 2008, para privatizimit të dështuar. 
Kompania amerikane “American Reserve Life Insurance”, e cila fitoi garën për 
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privatizimin e “INSIG”-ut në vitin 2009, u tërhoq për shkak të goditjes që pësoi nga 
kriza financiare. Amerikanët ofruan 25 milionë euro për 61% të aksioneve që u 
nxorën atëherë në shitje. Kjo vlerë ishte 2 milionë euro mbi çmimin maksimal të 
vlerësuar nga KPMG ose 3.5 milionë euro nga çmimi që kishte përcaktuar qeveria. 
Gjithashtu edhe 2 aksionerët e tjerë të INSIG, IFC dhe BERZH i rishitën qeverisë 39 
për qind të aksioneve të tyre duke bërë që shteti të jetë pronar i të gjithë paketës së 
aksioneve të Kompanisë së Sigurimeve. Aktualisht INSIG është një kompani 100 për 
qind shtetërore e cila zotëron rreth 16 për qind të tregut të sigurimeve. 

Rasti i katërt 
Banka Kombëtare Tregtare u themelua në janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare 
Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH). Banka Kombëtare 
Tregtare u krijua si Shoqëri Aksionere në Korrik 1997 me një kapital prej 2.7 miliardë 
lekësh. 

BKT-ja përfundoi proçesin e privatizimit në vitin 2000. Parlamenti shqiptar aprovoi 
me 6 Korrik 2000 kontratën e shitjes ndërmjet Ministrisë së Financave nga njëra anë 
dhe Konsorciumit të Investitorëve Ndërkombëtare (60% e aksioneve), Korporata 
Ndërkombëtare Financiare (20%) dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
(20%) nga ana tjetër. Kalimi i pronësisë u bë efektiv me 17 tetor 2000. Aksionerët e 
rinj derdhën 10 milionë dollarë, duke rezultuar në një kapitalizim të fuqishëm të 
bankës. 

Nën drejtimin e aksionerëve të rinj dhe menaxhimit të ri, të përbërë thuajse tёrësisht 
nga një staf i huaj me eksperiencë të gjerë ndërkombëtare, BKT-ja ndërmori 
transformime rrënjësore në 2001, për ndërtimin e infrastrukturës dhe ristrukturimin e 
çdo aspekti operacional të bankës duke filluar që nga personeli, proçedurat e deri tek 
infrastruktura e teknologjisë së informacionit dhe shndërrimin e burimeve të veta 
njerëzore në një skuadër të re e dinamike profesionistësh të angazhuar për të arritur 
nivele përsosmërie dhe njëkohësisht për të rritur vlerën e ndërmarrjes. Më 9 Qershor 
2006 u miratua transferimi i aksioneve që konsistonte në kalimin e 60% + 2 të 
aksioneve të BKT në favor të Çalik-Seker Konsorsiyum Yatirim A.S. Më 30 Qershor 
2009, Çalik Financial Services blen pjesën e aksioneve të Korporatës Ndërkombëtare 
Financiare (IFC) dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim duke u bërë në 
këtë mënyrë aksionerja e vetme e BKT me 100% të aksioneve. 

Rasti i pestë 
Në muajin Maj të vitit 2005, në Tiranë u privatizua ndërmarrja Hotel Tirana 
International.Blerësit e kësaj ndërmarrjeje ishin 26 aksionarë, të cilët blenë secili nga 
1/26 pjesë të aksioneve të shoqërisë, ose 3,846154 % aksione secili.Për këtë kuotë 
aksionesh çdo aksionar pagoi një çmim të barabartë me 200 000 euro. Në momentin e 
privatizimit, Hotel Tirana International ka kushtuar gjithsej 5,2 milion euro. 
Tetëmbëdhjetë muaj më vonë,dhe pikërisht në muajin nëntor 2006, njëri prej 
aksionerëve i shiti aksionet e veta, në një treg të kufizuar, brënda asamblesë 
ekzistuese të aksionerëve.Aksionet u shitën me çmimin 1,625 milion euro. Kjo do të 
thotë se vlera e ndërmarrjes, për 1,5 vite, është rritur 8,125 herë, ose 5,417 herë në vit. 
Një rritje jashtëzakonisht e madhe dhe e shpejtë. Cilët janë faktorët që kanë 
influencuar këto rritje të shpejta të këtyre ndërmarrjeve në sektorët e shërbimeve apo 
të prodhimit në shembujt e mësipërm? 

Duke qenë se ndërmarrja është një produkt mjaft kompleks, ka një numër shumë të 
madh faktorësh të cilët ndikojnё nё rritjet e shpejta të ndërmarrjeve te lartpërmendura. 
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Disa faktorë janë lehtësisht të evidentueshëm si çmimi dhe tregu i pasurive të 
paluajtëshme në momentine privatizimit, kriteret dhe pamundësia e përcaktimit të një 
çmimi real në rastet e privatizimeve, zgjerimi i tregut dhe përmirësimi i cilësisë, 
politikat shtetërore lidhur me akcizat etj. Ndërkohë ka edhe faktorë të tjerë cilësore, të 
lidhur me kualifikimin e stafeve dhe rritjen e tyre profesionale dhe vendimmarrëse, 
vlera të cilat nuk shfaqen te ndërmarrja në asnjë rast tjetër, përvec se kur ajo shitet dhe 
blihet si një produkt i vetëm. Nisur nga sa analizuam konkludojmë se sa më harmonik 
dhe i plotë të jetë proçesi i përzgjedhjes te investimeve që një ndërmarrje përfshin në 
portofolin e saj, aq më i qëndrueshëm është vetë portofoli. 

Draft (1992) duke vlerёsuar si shumё vendimtare pёr hedhjen e bazave tё forta dhe 
vazhdimësinë me sukses të veprimtarisë së ndërmarrjes, tre fazat a para të ciklit 
jetësor themelimin, rritjen dhe maturimin, përmbledh karakteristikat e kryesore të 
këtyre tre fazave13. Në paraqitjen tabelare të mëposhtme janë përmbledhur këto 
karakteristika: burokracia, madhësia e ndërmarrjes, formalizmi i brendshëm, 
centralizimi, sistemet e brendshme dhe ndarja e detyrave. 

Tabela 2.2. Karakteristikat e 3 fazave të ciklit të jetës 

Elementi Themelimi Rritja Maturimi 
Madhësia  E vogël  Mesatare  E madhe  
Burokracia  Jo burokrate  Burokratike  Shumë burokratike  
Ndarja e detyrave  Shumë detyra  Disa departamente  Shumë departamente  
Centalizimi  Një lider  2 lider  Shefa departamentesh  
Formalizmi  Jo rregulla tё 

shkruara  
Pak rregulla  Politika, proçedura, 

manuale  
Sistemet e 
brendshme  

Nuk ekzistojnë Sistemi informacioni të 
thjeshta  

Sisteme komplekse  

Richard Draft, 1992. 

2.2 Modelet për vlerën e ndërmarrjes 
Disa modele të përcaktimit të vlerës së ndërmarrjeve 

Proçesi i vlerësimit të ndërmarrjeve sipas shumë studiuesve vendas dhe të huaj kryhet 
për shumë qëllime dhe në momente të rëndësishme vendimtare të një ndërmarrje. 

Provvidenza (2007), përcakton se qëllimet më kryesore të vlerësimit të një ndërmarrje janë14: 

 transferimi i ndërmarrjes ose i një dege të saj (quajtur ndryshe transferim i 
kapitalit), 

 transformimi i ndërmarrjes (ose transformim i kapitalit), 

 likuidimi i ndërmarrjes (ose likuidim i kapitalit), 

 themelimi i bilancit vjetor (ose kapitali punues). 
Gjithashtu ai përcakton një formulë racionale të vlerësimit të ndërmarrjes si më poshtë: 
                                                 
13 Daft, Richard L., “Organizational Theory and Design”, 1992. 
14 Provvidenza,A., “La valutazione delle aziende” – Lezione di Corso di economia e gestione delle 
imprese – Universita’ degli Studi di Palermo, 2007. 
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V0 vlera e ndërmarrjes në vitin zero 

Di dividenti në vitin e i-të  

1/qi  faktori zbritës  

Vn vlera e ndërmarrjes në vitin n ose çmimi më i mundshëm i ndërmarrjes në të 
ardhmen, 

Por nëse do ta analizojmë me kujdes, vëmë re se kjo formulë përmban disa kufizime 
sepse së pari ajo është subjektive, arbitrare dhe abstrakte dhe së dyti bazohet në 
elementë të tillë të paparashikueshëm me shumë saktësi të tillë si: 

Vn-vlera e ndërmarrjes në vitin n ose çmimi më i mundshëm i ndërmarrjes në të 
ardhmen, 

Di-dividenti në vitin i dhe së fundi përkufizimi i horizontit kohor. 

Ndaj nevojitet studimi dhe analiza e të tjera formulave, të cilat duke konsideruar 
kufizimet e mësiperme do të krijojnë mundësi per vlerësimin më të saktë të një 
ndërmarrje të caktuar të marrë në studim. 

Nisur nga trajtime të bëra nga Abrams (2005), Pratt, Niculita (2008),si  Shoqata 
Amerikane e Vlerësuesve (ASA) dhe Shoqatës Kombëtare të Analistëve Vlerësues të 
Çertifikuar (NACVA) në Amerikë, pёrdoren tre pёrcaktime bazё pёr metodat e 
vlerësimit: 

a) Modeli i flukseve: Mbështetet në përfitimet e ardhshme ekonomike të një 
ndёrmarrje, duke i skontuar këto përfitime në momentin kohor kur duhet tё 
llogaritet vlera. (Në një farë mënyre është një model që merr mirë në 
konsideratë vlerën në kohë të parasë). 

b) Modeli i aktiveve: konsiston në gjetjen e vlerës së ndërmarrjes duke u bazuar 
nё aktivet neto saj, nëpërmjet diferencës mes vlerës së tregut të aktiveve dhe 
vlerës së detyrimeve. 

c) Modeli i tregut: Kjo metodë përpiqet të caktojë vlerën e ndërmarrjes duke 
vlerёsuar ngjashmёritё e saj me ndërmarrje tё ngjashme në treg. Kryesisht 
krahasohen çmimet më të cilat këto ndërmarrje të ngjashme janë tregëtuar për 
të përafruar një vlerë tregu të ndërmarrjes së synuar. Por ky model veçanërisht 
në rastin e Shqiperisë, ku bursa nuk është aktive, përbën një bazë të dobët për 
të bërë një vlerësim të detajuar sikundër e mundësojnë modelet e tjera. 

2.2.1 Modeli i flukseve 
Duke përdorur modelin e skontimit të flukseve mund të përdorim flukse të pritshme të 
ndryshme (që përfaqësojnë të ardhurat e aktivit), të cilat karakterizohen nga risqe të 
ndryshme. Siç e përmendem më sipër këto lloje të ndryshme risqesh na imponojnë 
përdorimin e normave të ndryshme të skontos të cilat në vetvete i referohen pikërisht 
riskut të një aktivi. 
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vlerёsuar ngjashmёritё e saj me ndërmarrje tё ngjashme në treg. Kryesisht 
krahasohen çmimet më të cilat këto ndërmarrje të ngjashme janë tregëtuar për 
të përafruar një vlerë tregu të ndërmarrjes së synuar. Por ky model veçanërisht 
në rastin e Shqiperisë, ku bursa nuk është aktive, përbën një bazë të dobët për 
të bërë një vlerësim të detajuar sikundër e mundësojnë modelet e tjera. 
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Katër klasifikimet bazë në grupin e modelit të flukseve 
Elementi i përbashkët i katër mënyrave të këtij grupi është fakti që vlera është 
skontim i flukseve të ardhshme me normë skontoje koston e kapitalit, e cila 
përfaqëson edhe riskun e kompanisë. 

Modeli i skontimit të Fluksit të parasë 
Modeli i skontimit të flukseve është një nga modelet më të përdorura në botë per 
vlerësimin e ndërmarrjeve. Në fakt ekzistojnë disa mënyra të vlerësimit bazuar në 
skontimin e flukseve (rrjedhjeve monetare). Ndryshimi mes këtyre metodave qёndron: 
a- në përcaktimin se kush do vlerësohet, kapitali, ndërmarrja apo vetëm një aktiv i 
caktuar për të përcaktuar llojin e duhur të fluksit që do përdoret. Modeli merr si faktor 
të rëndësishëm që ndikon në vlerën e ndërmarrjes mundësinë që ka ajo për të 
riinvestuar e cila përcaktohet nga fluksi i lirë i parasë (FCF) i cili është i barabartë me 
fluksin operativ minus fluksin investues (CFO – CFI)15. 
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Ku:  

FCFt  - është fluksi i lirë në vitin t,  
RE  - është norma e kërkuar e kthimit, 

t - momenti i kohës në të cilin dividenti ka rritje konstante. 

Nëse do vlerësojmë të gjithë ndёrmarrjen RE do zëvendësohej me WACC, kosto 
mesatare e ponderuar e kapitalit e cila përfshin edhe koston e borxhit dhe me formulë 
do kishim ( BBAA wwwwWACC  ). 

Gjithashtu nisur nga skontimi i flukseve të parasë mund të veçojmë një sërë metodash 
të tjera të analizuara në detaje nga (Fernandez, 2013). Sipas tij 10 metodat specifike 
që mund të përdoren për vlerësimin e ndërmarrjeve janë si më poshtë16: 

Metoda 1. Nisur nga rrjedhjet e pritshme të kapitalit (ECF) dhe kthimin e kërkuar nga 
kapitali (Ke) Ekuacioni i parë tregon që vlera e kapitalit (E) është vlera e tashme e 
rrjedhjeve të pritshme të kapitalit (ECF) skontuar me kthimin e kërkuar të kapitalit 
(Ke). 

[1] ];[00 tt ECFKePVE   

Ekuacioni (2) tregon që vlera e borxhit (D) është vlera aktuale e rrjedhjeve të pritura 
të borxhit (CFd) të skontuara me kthimin e kërkuar të borxhit (Kd), ndërsa ΔDt është 
rritja e borxhit dhe It është interes i paguar nga ndërmarrja CFdt = It - Δ Dt 

[2] ];[00 tt CFdKdPVD   

FCF: Fluksi i lirë monetar është fluksi rrjedhës i kapitalit kur ndërmarrja nuk ka 
borxh. Ekuacioni që lidh FCF me ECF është i tillë: 

[3]  TIDECFFCF tttt  1  

                                                 
15 Shuli, I., Perri, R., “Analiza e pasqyrave financiare”, 2008, albpaper, faqe 457-459 
16 Fernandez, P., “Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 Methods and 9 Theories”, 
Working paper , pg 2-6, January 2013. 
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Metoda 2. Përdorimi i fluksit të lirë monetar dhe WACC (kostoja mesatare e 
ponderuar e kapitalit). 

Ekuacioni më poshtë tregon që vlera e borxhit (D) plus ajo e kapitalit (E) është vlera 
aktuale e rrjedhjes së lirë të pritur të parasë (FCF) skontuar me koston mesatare të 
ponderuar të kapitalit (WACC): 

[4] ];[000 tt FCFWACCPVDE   

Përkufizimi i WACC: Është norma me të cilën FCF duhet të skontohet si tek 
ekuacioni [4] dhe duke mbledhur [1] dhe [2] rezulton: 

[5]   ]/[1[ 1111   ttttttt DETKdDKeEWACC  

T - taksa e përdorur në ekuacionin [3] 

Et-1 -është vlera efituar, kur vlerësimi është kryer duke përdorur formulat [1] ose [4].  

Metoda3. Përdorimi i rrjedhjes monetare të kapitalit (CCF) dhe WACCBT (kostos 
mesatare të ponderuar të kapitalit, para takse). Flukset e mjeteve monetare të kapitalit 
janë flukset e mjeteve monetare në dispozicion për të gjithë mbajtësit e titujve të 
shoqërisë, pavarësisht nëse janë aksione apo tituj borxhi dhe janë ekuivalent me 
shumë ne flukseve monetare të kapitalit (ECF) dhe flukseve monetare që i 
korrespodojnë mbajtësve të borxhit (CFd). 

Ndërkohë ekuacioni 6 tregon që vlera e borxhit sot (D), plus vlerën e kapitalit 
aksioner është e barabartë me rrjedhjen e kapitalit zbritur me koston mesatare të 
ponderuar të kapitalit para takse (WACCBT). 

[6] ];[00 tBTt CCFWACCPVDE   

Ekuacioni [8] lidh CCF me ECF dhe FCF: 

[8] ttttttttttt KdIIDDDkuTIFCFCFdECFCCF 11;,    

Metoda 4. Vlera aktuale e rregulluar (APV) 

Ekuacioni më poshtë tregon që vlera e borxhit (D) plus vlera e kapitalit aksioner (E) 
është e barabartë me vlerën e kapitalit aksioner të kompanive (Vu), plus vlera e 
kursimit tatimor (VTS): 

[9] 0000 VTSVuDE   

Ku – është kthimi i kërkuar nga kapitali në kompanitë pa borxh 

[10] ];[00 tt FCFKuPVVu   

Metoda 5. Përdorimi i flukseve të lira monetare të rregulluara nga risku dhe Ku 
(kthimi i kërkuar nga asetet. Ekuacioni 11 tregon që vlera e kapitalit (E) plus ajo e 
borxhit (D) është vlera aktuale e flukseve të lira të parasë të axhustuara me riskun 
(FCF\\Ku), dhe të aktualizuara me kthimin e kërkuar nga asetet (Ku): 

[11] ]\\;[000 KuFCFKuPVDE tt  

Ndërkohë që duke barazuar ekucionin [11] me [4] përcaktojmë ekuacionin e flukseve 
të lira të keshit të rregulluara me riskun (FCF\\Ku): 

[12]   ][\\ 11 KuWACCDEFCFKuFCF ttttt    
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[11] ]\\;[000 KuFCFKuPVDE tt  
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[12]   ][\\ 11 KuWACCDEFCFKuFCF ttttt    
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Metoda 6. Përdorimi i flukseve të kapitalit të rregulluara nga risku dhe Ku (kthimin e 
kërkuar nga asetet). Ekuacioni 13 tregon se vlera e kapitalit (E) është vlera aktuale e 
flukseve të pritura të kapitalit të axhustuara me riskun (ECF\\Ku), të skontuara me 
kthimin e kërkuar nga asetet (Ku): 

[13] ]\\;[00 KuECFKuPVE tt  

Ndërkohë që nëse barazojmë [13] me [1], mund të nxjerrim përcaktimin e flukseve të 
kapitalit të biznesit të rregulluara nga risku (ECF\\Ku): 

[14] ][\\ 1 ttttt KuKeEECFKuFCF    

Metoda 7. Përfitimi ekonomik dhe kthimi i kërkuar nga kapitali (Ke). Ekuacioni [15] 
tregon se vlera e kapitali (E) ështëvlera e rregjistruar e kapitalit (the equity’s book 
value) (Ebv) plus vlerën aktuale të përfitimeve ekonomike të pritura, aktualizuar me 
kthimin e kërkuar nga kapitali (Ke). 

[15] ];[000 tt EPKePVEbvE   

Përfitimi ekonomik (EP) përcaktohet nga diferenca e të ardhurave neto të 
kontabilizuara ose përfitimit pas takse (PAT) duke zbritur vlerën e regjistruar të 
kapitalit (Ebvt-1) shumëzuar me kthimin e kërkuar të kapitalit. 

[16] 1 ttt KeEbvPVTEP  

Metoda 8. Përdorimi i EVA (vlera ekonomike e shtuar) dhe WACC (koston mesatare 
të ponderuar të kapitalit). Sipas ekuacionit [17], vlera e borxhit (D) plus kapitalit (E) 
është vlera e regjistruar e kapitalit dhe borxhit (Ebv0+N0) plus vlerën aktuale të vlerës 
së shtuar të pritur (the present value of the expected EVA), skontuar me WACC: 

[17]   ];[00000 tt EVAWACCPVNEbvDE   

EVA (vlera ekonomike e shtuar) është NOPAT (Fitimi operativ neto pas tatimit) minus 
vlerën e rregjistruar të kompanisë (Dt-1+Ebvt-1) shumëzuar me koston mesatare të 
ponderuar të kapitalit (WACC). NOPAT (fitimi operativ neto pas tatimit) është fitimi i 
ndërmarrjes pa borxh. 

[18]   ttttt WACCEbvDNOPATEVA 11    

Metoda 9. Flukset e lira monetare të rregulluara pa risk të skontuara me normën pa 
risk. Ekuacioni [19] tregon sevlera e borxhit (D) plus kapitalit (E) është vlera aktuale 
e flukseve të lira monetare të rregulluara pa risk (FCF \ \RF) (the risk-free-adjusted 
free cash flows), të skontuara me normën pa risk (RF). 

[19] ]\\;[000 RFFCFKFPVDE tt  

Duke barazuar ekuacionin [19] me [4] përcaktojmë vlerën aktuale të flukseve të lira 
monetare të rregulluara pa risk (FCF\\RF): 

[20]   ][\\ 11 tttttt RFWACCDEFCFRFFCF    

Metoda 10. Përdorimi i flukseve të kapitalit të rregulluara pa risk, skontuar me 
normën e lirë pa risk. Ekuacioni [21] tregon se vlera e kapitalit (E) është vlera aktuale 
e flukseve të kapitalit të rregulluara pa risk (ECF\\RF) skontuar me normën e lirë pa 
risk (RF): 
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[21] ]\\;[00 RFECFRFPVE tt  

Përcaktimi i flukseve të kapitalit të rregulluara pa risk (ECF\\RF) jepet më poshtë dhe 
është rezultat i barazimit të ekuacionit [21] me [1]: 

[22] ];[\\ 1 ttttt RFKeEECFRFECF   

Sipas Damodaran (2002) metoda e skontimit të flukseve për investitorët dhe analistët, 
perben lehtësi perdorimi por ajo shoqërohet me tre probleme: 

1. ndërmarrjet në vështirësi financiare, ato në proçes ristrukturimi si dhe 
ndёrmarrjet nё fazën e rritjes së shpejtë të ciklit të jetës gjenerojnë rrjedhje 
negative monetare (megjithëse kanë kthime të larta) dhe kjo për shkak të 
nevojave të tyre, apo për shkak të flukseve investuese shume të larta ndaj në 
këtë rast modeli nuk mund të përdoret.  

2. disa ndërmarrje janë ciklike dhe flukset e tyre si dhe vlera janë të varura nga 
ciklet e një ekonomie, gjë që vështireson shumë vlerësimin sipas kësaj 
metode. 

3. sipas modelit të flukseve, nëse ndërmarrjet kanë aktive që janë të 
papërdorshme ose aktive të paprekshme si patenta, marka, emri i mirë, vlera e 
tyre është zero, sepse nuk gjenerojne flukse. Por kjo bie në kundërshtim me 
përcaktimin bazë që çdo aktiv, mjet, send, pasuri, ka një vlerë. Gjithashtu nuk 
mund të harrojmë rëndësinë shumë të madhe të emrit të mirë në një 
ndërmarrje, vlerat e të cilit për efekt rëndësie duhet t’ia shtojmë vlerës së 
llogaritur, por ky proçes jo vetëm është mjaft i vështirë për tu llogaritur por 
është pranuar që e kemi të pamundur të përcaktojmë vlerën e saktë të këtyre 
aktiveve të paprekshme. Rrjedhimisht përdorimi i këtij modeli vështirësohet. 

Më tej sërish në kuadër të trajtimit të metodave të vlerësimit Damodaran gjithashtu 
shprehet në lidhje me tre vendime bazë që duhet të meren në konsideratë dhe janë 
tepër të rëndësishme për maksimizimin e vlerës së një ndërmarrje: vendimi i 
investimit, vendimet financiare dhe vendimet në lidhje me dividentin, të cilat do i 
trajtojmë të përfshira tek metodat e tjera në kapitujt në vazhdim. Këto vendime 
derivojnë nga tregues të veçantë, faktorë që kanë ndikim të rëndësishëm në vlerë si: 
normat e kthimit, normat e skontimit, zgjedhja e duhur e llojit të borxhit, kombinimi 
optimal i borxhit me kapitalin etj, që të ndërlidhur arrijnë ta maksimizojnë atë. Kjo 
varësi është shprehur te Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Maksimizimi i vlerës së ndërmarrjes 

2.2.2 Modeli i skontimit të dividentëve (DDM) 
Ky model e vlerëson kapitalin duke parashikuar dividentët e ardhshëm, dhe duke 
konsideruar që dividentët janë flukset e ardhshme që do përfitojnë investitorët në 
ndërmarrje dhe për këtë arsye vlera e ardhshme e këtyre flukseve është vlera e 
kapitalit. Kjo shprehet me formulen; 
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Ku: 

Dt është dividenti në vitin t, 
RE  është norma e kërkuar e kthimit, 

BVT është vlera e kapitalit të ndermarrjes në momentin t, 
g është norma konstante e rritjes së dividentëve, 

t  momenti i kohës në të cilin dividenti ka rritje konstante dhe 

NIt  të ardhurat neto të ndermarrjes në momentin t 
Por kjo metodë ka disa mangësi ose vështirësi në përdorim. 
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 Çdo lloj pagese dividendi reflektohet automatikisht në rënie të çmimeve të 
kuotuara në bursë të ndërmarrjeve ndaj pagesa e dividentëve aksionerёve si 
proçes nuk shton vlerë në ndërmarrje. Në të njëjtin kontekst mund të flitet 
edhe për madhësinë dhe mënyrat e shpërndarjes së dividendëve të cilat nuk 
reflektohet direkt në krijimin e vlerës apo në kthimet e realizuara. 

 Dividendët përgjithsisht parashikohen për një periudhe kohe shumë të gjatë, 
por dihet qё çdo tregues i parashikuar për periudha të gjata kohore shkakton 
një marzh të lartë gabimi në çdo llogaritje. Për pasojë ky fakt ul 
besueshmërinë dhe lehtësinë e përdorimit të modelit. 

2.2.3 Modeli i skontimit të fitimit  
Thelbi i këtij modeli qëndron në skontimin e fitimeve të ardhshme të pritshme të një 
ndërmarrje.17 Fitimet zgjidhen tek ky model si pёrcaktuese më të mira të vlerës së një 
ndërmarrje pasi ato janë më të qëndrueshëm sesa flukset monetare dhe dividentët që u 
përfshinë në modelet mësipër. Sipas këtij modeli një ndërmarrje shton vlerën e saj 
vetëm nëse ajo arrin të sigurojë nga gjithë investimet e bëra, një kthim më të lartë se 
sa kostoja e kapitalit te investuar (shih parimet metodës MVM, kapitulli pasues). 
Pikërisht këto kthime (fitime) shtesë që sigurohen nga ndërmarrrja përfaqësojnë 
flukset e ardhshme të cilat skontohen me një normë të caktuar. Për modelin kemi 
formulën:  
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Ku: 

BV0   pёrbёn vlerёn kontabël tё kapitalit në momentin e vlerësimit 

 NIt   të ardhurat neto të shoqërisë në momentin t 

 BVt   vlera e kapitalit të shoqërisë në momentin t  

 RE   norma e kërkuar e kthimit  

 Avantazhi kryesor i aplikimit të këtij modeli është lehtësia e përdorimit sepse 
fitimet i gjejmë të publikuara në pasqyrat financare të ndërmarrjes dhe mund 
të shfrytëzohen në çdo kohe. 

 Disavantazhi kryesor lidhet me parashikimet e fitimeve në pafundësi që 
vështirësojnë llogaritjet dhe ulin besueshmёrinë atëherë sugjerohet që modeli 
të përmirësohet nëse do supozojmë se pas një periudhe të caktuar fitimet rriten 
mbi normalen me një normë konstante rritjeje g. Nëse aplikojmë këtë 
përmirësim, nuk do të nevojiteshin më parashikime të fitimeve dhe do të 
lehtësohej llogaritja e vlerës së ndërmarrjes. 

Modeli EVA, (Economic Value Added), vlera e shtuar ekonomike  
Në këtë moment një nga metodat që është shumë e rëndësishme të shpjegohet veçmas 
por gjithmonë pa nënvlerësuar metodën e skontimit te flukseve të parasë është modeli 
EVA18. Është diskutuar nga Fernandez, 2013 si një prej metodave me bazë skontimin 

                                                 
17 Shuli, I., Perri, R., “Analiza e pasqyrave financiare”, 2008, faqe 461-466. 
18 Spaltro, E., Peschiera, F.,”Valuation Guide”, Borsa italiana, Aprile 2004, pp 34-37, Milano. 
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17 Shuli, I., Perri, R., “Analiza e pasqyrave financiare”, 2008, faqe 461-466. 
18 Spaltro, E., Peschiera, F.,”Valuation Guide”, Borsa italiana, Aprile 2004, pp 34-37, Milano. 
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e flukseve te parase ,tani vjen e analizuar edhe nga studiues si (Stern & Shiely, 2001), 
(Spaltro & Peschiera, 2004). Sipas tyre EVA është një metodё që percakton 
perfomancёn e një ndërmarrje të korreluar me maksimizimin e vlerës së aksionerёve. 
EVA është krijuar të matë “fitimin e mbetur pas zbritjes së kostos së kapitalit punues 
që është përdorur për të prodhuar këtë përfitim” (Stern & Shiely, 2001). Është bazuar 
si metodë në supozimin që vleres sё ndërmarrjes krijohet kur përfitimet tejkalojnë 
kostot e financimit. Formula si më poshtë: 

)( CEWACCNOPATEVA   (2.6) 

ku: NOPAT – fitimi operativ neto pas takës, 

WACC – kosto mestare e ponderuar e kapitalit dhe  

CE – kapitali punues ose kapitali neto i investuar. 

Sa mirë mund të përdoret ky model varet nga disa vendime të rëndësishme 
menaxheriale të tilla si: vendimet operative, vendime investuese dhe vendime 
financiare (norma e interesit, borxhi etj.). 

Nga konstatimi që i bëhet lidhjes së vlerës së një ndërmarrje me vendimet 
menaxheriale, mund të themi se është pikërisht ky model që shërben për të 
përmbushur qëllime të veçanta menaxheriale ku përfshihen: a-komunikimi me 
investitoret, b-plane strategjike në mbështëtje të strategjive për vlerësim (buxhetimi i 
kapitalit, hyrje daljet në zona të ndryshme ku ushtronn aktivitet ndërmarrja. c-
vlerësimi i transaksioneve të veçanta financiare (ristrukturim, IPO – initial public 
offer, përcaktimi i çmimit në bashkimet dhe blerjet e ndërmarrjeve – M&A) etj. 

Nëse përcaktojmë EVA vjetore, rrjedhimisht mund të llogarisim vlerën e ndërmarrjes 
duke përdorur një përcaktim të quajtur MVA (market value added) që është e 
barabartë me vlerën aktuale të të gjitha vlerave të ardhme të shtuara (all future EVAs). 
Kjo lidhje derivon në formulën e vlerës së ndërmarjes (EV): 
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MVACEEV   (2.8) 

MVA duhet llogaritur para se një ndërmarrje të listohet në bursë, për të marrë një 
vlerë të drejtë që do propozohet si çmim i aksionit në treg ose pas kur ndërmarrja 
është e listuar si një diferencë midis EV dhe CE dhe rasti i fundit interpretohet si 
“emir i mirë” që ndërmarrja merr nga tregu nisur nga fitimet e pritshme. 

2.2.4 Modeli i kthimit mbi aktivet bazuar në Fluksin e parasë 
Ky model i trajtuar në detaje nga Damodaran (2002) përcakton se kthimi mbi aktivet 
bazuar në fluksin e parasë (CFROI) i një ndërmarrje është pikërisht norma e 
brendshme e kthimit investimet ekzistuese19, bazuar në fluksin real të parasë. 

                                                 
19 Norma brendshme e kthimit nga investimet (IRR) - përdoret në buxhetimin e kapitalit dhe për të 
vlerësuar projekte te ardhshme. Sa më e lartë IRR ,aq më i deshirueshem eshte te ndermerret nje 
projekt .Nese vleresohen disa projekte ai projekt qe ka kete norme me te larte eshte me i deshirueshem 
per tu investuar.Megjithate perseri ekzistiojne disa ndrydhime te rendesishme te CFROI me IRR te tilla 
si: a-CFROI merr a në konsideratë kostove fillestare, që në rastin e IRR janë kosto të zhytur, b-CFROI 
nuk e konsideron fluksin nga një aktiv, ose nga ndërmarrja ne teresi, me një rritje konstante gjatë jetës. 
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CFROI e një ndërmarrje llogaritet duke përdorur: 

1- (GI), sasia e investimeve bruto pa zbritur ndonjë zhvlerësim ose rregullim të 
mundshëm me inflacionin 

2- (GCF), fluksi bruto i parasë, i cili është shuma e fitimeve operative pas tatimit 
të ndërmarrjes si dhe pas rregullimit të këtij fitimi me amortizimin.  

3- (n), jeta e pritshme e aktiveve ekzistuese në momentin kur kryhet investimi, qё 
tregon jetën në të cilën aktivi do sigurojë të ardhura. 

4- kthimi i pritshëm i aktivit në fund të jetës i sjellё nё kohёn e tashme dhe iu 
takon atyre aktiveve që as nuk amortizohet as nuk zhvleresohet, si toka, ose 
ndërtesa që zhvleresohet shumë ngadalë. CFROI përfaqëson pikerisht normën 
e brendshme të kthimit të këtyre flukseve. 

Një formulë që mund të përdoret për llogaritjen e vlerës së ndërmarrjes bazuar në 
CFROI është: 

nc gk
WCDACXtDAGICFROIVlera





)()1]()()[(  (2.9) 

Ku: 

DA  përfaqëson zhvlerësimin dhe amortizimin,  

CX shpenzimet kapitale dhe 

 ΔWC është ndryshimi në kapitalin punues. 

Duke studiuar kёtё model ёshtё e rёndёsishme tё themi se nё vlerёn e ndёrmarrjes 
pёrveç CFROI, ndikojnё edhe tregues si kapitali punues dhe amortizimi, tё cilёt nuk 
duhet tё anashkalohen pёr vetё rёndёsinё qё ata kanё si faktorё tё vlerёs.  

2.2.5 Modeli i bazuar në aktive 
Nëse kujtojmë ekucionin bazë kontabël kemi: 

Aktivet = Detyrime + Kapitali i vet 
Sipas modelit të aktiveve një vlerësues apo analist përcakton vlerën e ndërmarrjes 
duke u bazuar në vlerën e aktiveve të saj ndërsa vlera e kapitalit të ndërmarrjes 
rrjedhimisht duke marrë si bazë ekuacioni kontabël do llogaritet si më poshtë: 

Vlera e kapitalit = vlera e aktiveve – vlera e detyrimeve 
Vihet re se vlerësuesit e përdorin metodën e mesipërme për ndërmarrjet të cilat kanë 
përdorim shumë të lartë të aktiveve materiale sepse për llojet e tjera të ndërmarrjeve 
vlerësimi spas kësaj metode është shumë i kushtueshëm. 

Avantazhi kryesor i ketij modeli është se ai largohet nga kostot historike dhe afrohet 
me vlerat reale të tregut. Por modeli i bazuar në aktive gjithashtu paraqet disa 
probleme: 

 së pari vlera e llogaritur e aktiveve dhe detyrimeve pavarësisht se baza është 
ekuacioni kontabël ndryshon nga vlera kontabël e këtyre komponetëve të 
bilancit ndryshon nga vlera e tyre kontabël.  
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 Së dyti një tjetër problem është trajtimi i aktiveve jomateriale në këtë model 
vlerësimi i të cilave është pothuajse i pamundur sepse ato nuk shfaqen në 
bilanc por mund të gjejmë vetëm një vlerë të tyre në një moment të caktuar siç 
ndodh me emrin e mirë të shitjes së aktiveve jomateriale si emri i mirë nuk 
shfaqen në bilancin e një firme deri në momentin që ajo shitet, duke e bërë 
pothuajse të pamundur që emri i mirë të vlerësohet, pavaresisht se për firmat 
më të mëdha emri i mirë ndoshta përbën pjesën kryesore të vlerës së tyre.  

 Së fundi një problem shumë i rëndësishëm është fakti se modeli supozon që 
vlera e ndërmarrjes është e barabartë me shumën totale të aseteve por kjo nuk 
është gjithmonë e mundur sepse aktivet e një ndërmarrje kanë një vlerë 
individuale e cila është përcaktuar nga tregu. Por ndërmarrja gjithmonë synon 
menaxhim shumë të mirë të këtyre aktiveve për të rritur fitimin. Ndaj në varësi 
të manaxhimit të suksesshëm ose jo, vlera totale e një ndërmarrje mund të jetë 
më e vogel ose mё e madhe se shuma e vlerave individuale tё aktiveve. 
Shpjegimin analog të kësaj llogjike e gjejmë tek teoria e portofolit të një 
ndërmarrje. 

Kemi theksuar shumë here se vlera e tregut e një ndërmarrje është derivat i ndikimit 
njëkohësisht i dy faktorëve ose kombinimit të tyre: ndryshimit të normës së fitimit të 
shpërndarë për çdo aksion dhe ndryshimit të çmimit të tregut të çdo aksioni. Për të 
siguruar përfitime maksimale nga ndryshimet e të dy faktorëvë që shkaktojnë 
ndryshim të vlerës së tregut të ndërmarrjes, shërben pikërisht teoria e portofolit20. Kjo 
teori specifikon diversifikimin e mjeteve në një portofol me qëllim që të sigurojë uljen 
e riskut dhe rritjen e kthimit të portofolit.  

Për vende ne zhvillim në të cilat tregjet financiare janë në fazën fillestare të zhvillimit, 
siç është edhe rasti i Shqipërisë, diversifikimi i një ndërmarrje përbën moment shumë 
të rëndësishëm i cili shton vlerë në totalin e vlerës së të gjithë ndërmarrjes. 

2.2.6 Modeli CAPM (capital asset pricing model) 
Ky model është pjesë e rëndësishme e analizës së modelit qe u trajtua më sipër “kesh 
flow-t të zbritshëm”. 

CAPM u prezantua nga shumë studiues fillimisht nga Jack Treynor (1961,1962), nga 
William Sharpe (1964)21, John Lintner (1965) dhe Jan Mossin (1966). Gjithsesi 
modeli është ndërtuar mbi punën e mëparshme të Harry Markowitz në teorinë 
moderne të diversifikimit dhe portofolit. 

Modeli i çmimit të aseteve kapitale është model që tregon lidhjen mes riskut dhe 
kthimit të pritur dhe përdoret për të përcaktuar teorikisht çmimin ose normën e 
kthimit të kërkuar të një mjeti nëse supozohet se mjeti do të përfshihet në një portofol 
ekzistues të diversifikuar mirë por merret në konsideratë risku i pandryshuar i këtij 
mjeti. 

Modeli merr për bazë ndjeshmërinë e aktivit në rrezik të pandryshueshëm i 
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20 Bundo, Sh., “Drejtim i portofolit”, 2009, fq 15-16. 
21 Për rëndësinë që ka ky model dhe për përdorimin e gjerë në vlerësimin e ndërmarrjeve të ndryshme 
W. Sharpe në vitit 1990 u vlerësua me çmimin Nobel në Shkencat Ekonomike. 
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nga koeficienti β, ose nënkupton norma e pritur e kthimit nga tregu, gjithashtu edhe 
kthimin e pritur nga aseti pa risk. 

Para se Sharpe të prezantonte modelin CAPM, ishte e pamundur të llogaritej premium 
(shtesa) e riskut të pritur në rastet kur koeficienti β (që përfaqeson riskun) ishte 0 ose 
1. Nëpërmjet këtij modeli mund të llogaritet norma e kthimit të pritur dhe norma e 
zbritjes për rastin e analizës së cash-flow-t të zbritshëm. 

Ekuacioni i CAPM shprehet si më poshtë: 

)( RfRmRfRa    (2.10) 

Ku: 

Ra kthimi i kërkuar nga një aset, 

Rf norma e kthimit e një investimi të lirë nga risku (pa risk), 

Rm norma e kthimit te tregut  

β risku sistematik i kapitalit. 

Mbështetur në formulёn më sipër idea e përgjithshme e CAPM është që investitorёt 
kanë nevojë të kompensohen për sasinë e keshit të investuar në dy mënyra22: 1) vlerës 
në kohë të parasë që shprehet nga norma pa risk (Rf ) dhe që kompenson investitorёt 
të cilët investojnë për një kohë të caktuar dhe 2) risku që përfaqëson masën që duhet 
të kompensojnë investitorët për riskun shtesë të marrë përsipër. Në këtë pikë përdoret 
një matës i riskut β, i cili krahason kthimet nga asetet në treg për një periudhë kohe 
dhe shtesën e tregut (Rm–Rf). Për ilustrim supozojmë se Rf = 4%, β=2 dhe Rm=12%, 
atëherë aksioni pritet të kthejë: 4% + 2 (12% – 4%) = 20%. 

Në mënyrë skematike modeli CAPM paraqitet nëpёrmjet kurbës SML (security 
market line). SML shpreh marrëdhënien mes β dhe kthimit të kërkuar. Pikërisht 
pjerrësia e kësaj kurbe përfaqëson shtesёn (primin) e riskut të portofolit të tregut. Për 
β=1 (që tregon β e portofolit të tregut), në boshtin vertikal i korrespodon kthimi i 
shpresuar i portofolit. Në rastin ku β=0, kthimi është sa norma pa risk dhe grafikisht 
përfaqesohet nga pika ku SML pret boshtin vertikal përfaqëson mjetin pa risk. 

 
Figura 2.4. Vija e tregut e letrave me vlerë. 

Menaxherët e ndërmarrjeve të ndryshme mund të përdorin modelin CAPM për të 
vendosur midis opsioneve të ndryshme për investim, duke vlerësuar si riskun dhe 
kthimin e çdo alternative. Në këtë pikë Copeland (1996) sugjeron se për të llogaritur 

                                                 
22 Investopedia's Guide To Wall Speak, Edited by Jack Guinan. Copyright © 2009 by Investopedia®. 
Used with permission of The McGraw-Hill Companies, Inc. 
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normёn e kёrkuar të kthimit për cash-flown për vlerësimin e një ndërmarrje mund të 
përdoret gjithashtu ky model. 
Cilat janë supozimet dhe problemet kryesore të modelit CAPM? 
Nisur nga sa analizuam më sipër dhe shprehur në termat e vlerës mund të 
përmbledhim që supozimi kryesor i CAPM është se paraja ka dy vlera: 1) një vlerë në 
kohë dhe 2) dhe një vlerë–risk. Por gjithsesi themi se investimi në një aset të 
riskueshëm duhet të jetë i tillë që të kompensojë shtrirjen në kohë të investimit dhe 
riskun e investimit. 

Më në detaje për supozimet e këtij modeli Pratt (2000) dhe Glen (2005) në studimet e 
tyre përcaktojnë si më poshtë: 

Të gjithë investitorët:23, 24 

1. Kanë qëllim të maksimizojnë shërbimet ekonomike, duke ndërtuar portofole 
që ndodhen në frontin eficent25, (sasistë e aseteve janë vënë në dispozicion dhe 
janë fiksuar). 

2. Janë kundërshtues të riskut dhe racional. 

3. Mbajnë çmimet e vendosura por nuk mund të ndikojnë tek ato nëpërmjet shit-
blerjeve individuale. 

4. Janë të shumëllojshëm (gjerësisht të diversifikuar) nëpërmjet një game të gjerë 
investimesh. 

5. Tregtojnë letra me vlerë pa paguar shpenzime transaksioni apo taksa mbi të 
ardhurat. 

6. Mund të marrin dhe japin hua shuma të pakufizuara me norma interesi pa risk. 

7. Kanë pritshmëri homogjene që do të thotë se për çmime të caktuara dhe për 
një normë të interesit pa risk të gjithë investitorët përdorin të njëjtat kthime, 
korrelacione dhe devijime standarde. 

8. Pranojnë dhe mbajnë letra me vlerë që mund të ndahen në pjesë të vogla (janë 
të gjitha likuide dhe të lehtësisht të ndashme). 

9. Gjithë informacioni është i vlefshem në të njëjtën kohë për të gjithë 
investitorët.  

Modeli siç u trajtua edhe më lart është një metodë shumë e përdorur për vlerësimin e 
aseteve por nëse do të shohim studime të ndryshme të bëra nga teoricienё të 
ekonomisë, vëmë re se hasen një sërё disavantazhesh ose problemesh gjatë zbatimit të 
këtij modeli. 

Për problemet e CAPM argumentojnë gjerësisht Fama dhe French (2004) të cilët 
mendojnë se shumë aplikime në testet empirike të ketij modeli janë me probleme 
sepse: 

                                                 
23 Arnold, Glen (2005). Corporate financial management (3. ed.). Harlow [u.a.]: Financial 
Times/Prentice Hall. p.354. 
24 Pratt P. Sh., Reily F., R. Schweihs, R., (2000), Valuing a business :the analysis and appraisal of 
closely held firms, MCGraw –Hill, New York. 
25 Luci, E., Kripa, D. “Investime” (2007) fq.151-160. 
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Së pari, modeli nuk jep një shpjegim të mjaftueshëm në lidhje me luhatjen e kthimeve 
të aksioneve. Ndërkohë që studimet empirike tregojnë që aksionet me β të ulët mund 
të ofrojnë kthime më të larta sesa parashikohen të llogaritura sipas modelit CAPM. 
Informacione në lidhje me këtë efekt janë prezantuar në një konferencë të zhvilluar në 
New York ne 1969 nga Black, Jensen, Scholes.  

Së dyti, CAPM supozon se nisur nga një kthim i pritur aksionerët potencial mund të 
preferojnë më tepër risk më të ulët se risk më të lartë dhe nisur nga ky nivel i dhënë 
risku do të preferonin kthime më të larta. Por kjo nuk ka sens ekonomik  për 
aksionerët potenciale që pranojnë kthime të ulëta për risk më të lartë.  

Së treti, Portofoli i tregut teorikisht përfshin të gjitha llojet e mjeteve që përdoren nga 
një aksioner në një investim. Por në praktikë një portofol i tillë është i pa 
kontrollueshem, i pavëzhgueshëm lehtësisht ndaj investitorët zëvendësojnë një indeks 
stoku si një mesatare për tërë portofolin e tregut. Por ky zëvendësim mund të çojë në 
konkluzione të gabuara. Pikërisht  mos vëzhgimi lehtësisht i portofolit real të tregut 
çon në pamundësinë për t’u testuar empirikisht modelin CAPM.  

Së katërti, Modeli supozon që investitorёt aktivё dhe ata potencialё marrin në 
konsideratë të gjitha asetet e tyre dhe maksimizojë një portofol. Por kjo është 
kontradiktore me situatën e aksionerёve individualë për faktin se ata kërkojnë 
portofole të copëzuara ose portofole të tilla të diversifikuara që të krijohet një portofol 
i veçantë për çdo qëllim të përcaktuar dhe kjo përmendet gjithashtu edhe në teorinë e 
portofolit të Maslowt26.  

Së fundi, CAPM nuk mund të shpjegojë disa efekte ose “anomali” të tregut si efekti i 
madhësisë dhe efekti i vlerës. Duke përfshirë edhe këto efekte Fama dhe French 
ofrojnë modelin prej tre faktorësh.27 Sipas tyre investitorët janë të përqendruar jo 
vetëm tek një lloj risku siç parashtron modeli CAPM, por tek disa risqe të ndryshёm. 
Pikërisht risqet të cilët të kombinuar shpjegojnë më së miri performancën dhe çmimin 
e ndërmarrjes janë tregu, madhësia dhe vlera. Ata përcaktojnë se në lidhje me primin 
e tregut  kryesisht në tregjet sekondare kostoja e kapitalit të një ndërmarrje pasqyrohet 
shumë mirë pikërisht në çmimin e letrave me vlerë të tyre. Çdo investitor që ble 
aksione të tregetueshme automatikisht merr përsipër riskun e tregut. Përveç trajtimeve 
të mësipёrme që i janë bërë modelit CAPM sipas Fama-French shtohen edhe dy 
faktorë të tjerë dhe pikërisht β “trifaktoriale” në formulimin e tyre është analoge por 
jo e njëjtë me atë të modelit të Sharpe apo Black sepse tani veç tregut në konsideratë 
merren edhe madhësia dhe vlera të përfaqësuar me termat SML dhe HML. 

Ekuacioni i CAPM merr trajtën: 

HMLbSMLbRfRmRfRa vs  )(  (2.11) 

Ku: Ra  kthimi i kërkuar nga një asset (çmimi), 

Rf norma e kthimit e një investimi të lirë nga risku (pa risk), 

Rm norma e kthimit të tregut, 

                                                 
26 Brouwer, Ph. (2009). “Maslowian Portfolio Theory: An alternative formulation of the Behavioural 
Portfolio Theory”. Journal of Asset Management 9 (6): 359–365. 
27 Fama, E. F.; French, K. R. (1993). “Common risk factors in the returns on stocks and bonds”. 
Journal of Financial Economics 33: 3. 
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26 Brouwer, Ph. (2009). “Maslowian Portfolio Theory: An alternative formulation of the Behavioural 
Portfolio Theory”. Journal of Asset Management 9 (6): 359–365. 
27 Fama, E. F.; French, K. R. (1993). “Common risk factors in the returns on stocks and bonds”. 
Journal of Financial Economics 33: 3. 
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β risku sistematik i kapitalit, 

SML kapitalizimi i tregut për ndërmarrjet e mëdha minus ato të vogla, 

HML diferenca  midis raportit të sipërm vlera libër /vlera e tregut dhe atij të 

            poshtëm,  

bs   risku që merr përsipër faktorin madhësi, 

bv        risku që merr përsipër faktorin vlerë. 

Fama e French (1993) përcaktojnë primin e madhësisë si diferencë nga kthimi midis 
aksioneve më të mëdha (të kompanive më të mëdha) me ato më të vogla dhe  primin e 
vlerës si diferencë të kthimit midis 30%-it të sipërm të vlerave të raportit vlerë 
kontabël/vlerë tregu të aksioneve dhe 30%-it të poshtëm të këtij raporti të aksioneve. 
Përmbledhur mund të themi se këta dy faktorë matin primet (tepricat) e kthimeve 
historike të ndërmarrjeve të vogla me ato të mëdha dhe po këto teprica që dalin nga 
diferenca mes aksioneve me vlerë dhe rezervave të rritjes. Këta faktorë nëse 
analizohen për periudha më të gjata kohe paraqiten më të qendrueshëm. 

Si konkluzion mund të themi se, me anë të modelit CAPM përcaktojmë nëse një mjet 
është i nënvlerësuar (shih zonën mbi kurbën SML, Figura 2.4), mbivlerësuar (zona 
nën kurbën SML) apo i vlerësuar drejt nga tregu (në vijën SML). 

Megjithëse CAPM nuk është modeli më i përsosur në vendosjen e çmimit të 
mjetit, përsëri nga të gjitha studimet arrijmë në përfundimin se risku sistematik 
β ndihmon në shpjegimin e normave të kthimit dhe ky fakt e bën të dobishëm këtë 
model për ekonominё. 

2.2.7 Modeli i tregut  
Ky model nëse përdoret do të përbёnte një avantazh për ndërmarrjen sepse i takon që 
ta vlerësojmë atë duke përdorur çmimin real të tregut i cili është përcaktuar duke 
marrë në konsideratë interesat dhe pritshmëritë e investitorëve si dhe të gjitha kushtet 
ekonomiko-financiare të ndërmarrjes pra duke marrë në konsideratë edhe ndikimin e 
faktorëve të mjedisit të jashtëm. Sipas (Fernandez, 2013; Damodaran, 2012; Shuli, 
Perri, 2008 etj.) ky model vlerësimi ofron dy mundësi llogaritje: 

a) Nëpërmjet çmimit të një aksioni të ndërmarrjes së kuotuar në bursë duke e 
shumëzuar me totalin e aksioneve që disponon ndërmarrja. 

b) Nëpërmjet shumëfishueseve ose koeficientëve të vlerësimit (multiplies 
valuation). Ndër më të përdorëshmit përmendim: 

 P/E   çmimi i bursës/fitimin për aksion, 
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 EV/CFO vlera e ndërmarrjes/kesh flow operativ, 
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Megjithëse e trajtojmë teorikisht këtë metodë praktikisht kjo nuk mund të 
përdoret në rastin e Shqipërisë sepse tregu bursier nuk është aktiv dhe 
ndërmarrjet shqiptare nuk janë të listuara në bursë dhe kjo përbën një 
disavantazh. Nisur nga sa më sipër si dhe nga studimet e bëra në këto raste, vlerësimi 
do të kryhet në bazë te vlerës kontabël (BV) duke shfrytëzuar informacionet e mara 
nga librat dhe regjistrat kontabël, pra nga pasqyrat financiare të këtyre ndërmarrjeve. 

2.2.8 Vlera financiare dhe “marketing” e një ndërmarrje të madhe  
Në ekonominë shqiptare, përcaktimi i vlerës së një ndërmarrje është një funksion me 
një numër akoma më të madh variablash. Duke qënë se përcaktimi dhe vlerësimi i 
ndërmarrjes është një proçes kompleks, ka mjaft vlera marrja përsipër e risqeve të 
studimit të faktorëve që ndikojnë në të si dhe e përcaktimit të modeleve dhe metodave 
më të përshtatshme për të realizuar një mision të tillë. 

Vlera “marketing” çmohet mbi bazën e ciklit të jetës, pra të shkallës së pjekurisë së 
një segmenti (me zhvendosje të konceptit të ciklit të jetës së produktit), eventualisht 
në lidhje me ciklin e jetës së sektorit me të cilin lidhet zanati. Atëherë dallohen fazat e 
njëpasnjëshme të lindjes, rritjes, pjekurisë dhe rënies. 

Pikërisht analiza strategjike synon të bëjë më racionale vendimet strategjike të 
ndërmarrjes sidomos kur duhet bërë lidhje koherente midis planit staretgjik dhe atij 
financiar. Është e rëndësishme gjithashtu të mos harrohet që analiza stategjike duhet 
të jete dinamike sepse aktivitetet e ndërmarrjes evolojnë për shkak të ndryshimeve 
teknologjike, të hapësirave të tregut, të reagimeve të klientëve, etj. 

Matricat “marketing” dhe vendimet financiare strategjike: 
Ndërmarrja është një protofol aktivitetesh, në rastin më të mirë, në rastin e një 
ndërmarrje me shumë produkte, me shumë sektorë, me shumë filiale, me shumë tituj, 
ose si një portofol aktivesh në rastin më të “keq”. Çdo aktivitet është një element 
homogjen në portofolin e ndërmarrjes, që mund të këndvështrohet në funksion të dy 
kritereve, të pavarura njëra nga tjetra: 

1. Maturiteti, ose atraktiviteti i industrisë në të cilën bën pjesë aktiviteti, sektori, 

2. Pozita konkurenciale e ndërmarrjes, (e sektorit të ndërmarrjes) në raport me 
tregun, 

Ndërtimi i një portofoli të tillë merr formën e një matrice, ndër të cilat, në 
këndvështrimin financiar dhe atë strategjik, më të njohurat janë teoritë e matricave të: 

 Boston Consulting Group, (BCG)  

 Matrica e McKINSEY. 

A- Matricë katrore BCG është e bazuar në dy kritere: 
1. Boshti vertikal tregon përqindjen e rritjes, (e fortë e dobët), të tregut, që mat sa 

tërheqës është sektori ku ndodhet ndërmarrja. 
2. Boshti horizontal paraqet pjesën e tregut që zotëron ndërmarrja në raport me 

konkurentët (e fortë, e dobët), 
Duke kombinuar kriteret e kësaj teorie dallojmë katër faza të progresit të vlerës së 
ndërmarrjes: yll, pikëpyetje, lopë me para, dhe pozicioni qen, të cilat janë të 
paraqitura në Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3. Matrica BCG 

 Pjesa relative e tregut 

Fortë Dobët 

R
ri

tj
a 

në
 %

 e
 

nd
ër

m
ar

rj
es

 

Fo
rt

ë  
Yll 

(pozitë shumë e mirë) 
Pikëpyetje 

(pozitë e paqëndrueshme) 

D
ob

ët
 

Lopë me para 
(rentabilitet i lartë) 

Qen 
(pika e vdekjes) 

Burimi: Levasseur & Quintart, 2008, përshtatur nga autori 

Nëse do të vëmë re në realitet ekzistojnë dy mospërputhje të kësaj teorie (matrica 
BCG): Së pari matjet dhe ndërtimi i portofoleve të tilla në përputhje me akset, është i 
vështirë në realitet. Së dyti aplikimi mekanik i tyre, mund të çojë në zgjedhje spontane 
dhe të papërshtatshme: lënie shpejtë të pikës së vdekjes, mbajtjen e ndërmarrjes në 
pozitën yll, kërkimin mekanik të periudhës së rentabilitetit (lopa me para). 

 

B- Matrica McKinsey 
Matrica McKinsey ka ngjashmëri, me matricën BCG, sepse bazohet te progresi i 
vlerës bazuar te fazat e ciklit të jetës. 

Është një matricë katrore, ku në boshtin vertikal është pozita e ndërmarrjes përballë 
konkurencës, ndërsa boshti horizontal është rritja e tregut në përqindje. Të gjitha 
shpjegimet për pozicionin përkatës të ndërmarrjes dhe stratëgjitë e përdorura për të 
patur sukses dhe për të rritur vlerën në treg lexohen nisur nga e djathta në të majtë: 

1. Ndërmarrja bën konkurencë të dobët --- në një treg me rritje të fortë; 
karakteristikat e këtij pozicioni janë zhvillim i kontrolluar, i kujdesshëm, rritje 
e lëkundur e vlerës. 

2. Faza mesatare, është një pozitë në të cilën është vështirë të interpretosh në 
realitet, 

3. Konkurencë e fortë --- rritje e fortë e tregut; kemi zhvillim i shpejtë të 
ndërmarrjes dhe vlerë në rritje të fortë. Ndërmarrja konkuron fort ---- tregu me 
rritje të dobët; vlerë e lartë e qëndrueshme. (Shih Tabela 2.4) 

Duke përgjithesuar në Tabela 2.4 shprehen strategjitë marketing dhe ato investuese që 
duhet të përdorë ndërmarrja sipas  pozicionit që  ajo zotëron, të cilat influencojnë  dhe 
në strategji për marrjen e vendimeve në përcaktimin e vlerës. 
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Tabela 2.4. Matrica Mc KINSEY 

Karakteristikat 
Konkurrenca 

Fortë Mesatare Dobët 
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%
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-Investohet për një 
përqindje maksimale 
të rritjes. 
 
-Përpjekje maksimale 
për të mbajtur 
pozicionin e fuqishëm. 

-Sfidat për drejtimin 
 
-Rindërtim i zonave të 
dobta. 
 
-Tё ndёrtosh nё 
mёnyrё selektive, 
mbёshtetur nё fuqitё 
qё disponon. 

-Të specializohesh 
rreth fuqive të 
kufizuara. 
-Kërkim i metodave 
për të kapercyer 
dobësitë. 
-Të tërhiqesh kur 
treguesit e rritjes nuk 
janë të qёndrueshëm. 

-Të investosh 
fuqishëm në pjesët më 
tërheqëse të tregut. 
-Të rritesh aftësitë 
konkurruese. 
-Të rritesh përfitimin 
duke rritur 
produktivitetin. 

-Mbrojtja e strukturave 
ekzistuese. 
 
-Përqёndrimi i 
investimeve nё 
segmentet e tregut ku 
risku ёshtё i ulёt dhe 
fitimi i lartë. 

-Kërkim i mënyrave 
për tu zgjeruar pa risk 
të lartë, në të kundërt 
minimizimi i 
investimeve dhe 
racionalizim i 
veprimtarisë. 

-Menaxhimi i 
përfitimeve korrente. 
-Përqendrimi në 
segmentet tërheqës. 
-Të mbrosh pikat e 
forta. 

-Të mbrosh pozicionin 
ne segmentet me 
përfituese. 
-Përmirëso linjat e 
produktit. 
-Zvogëlo investimet. 

-Të shesesh ne kohen 
kur maksimizon vlerën 
e parave në dorë. 
-Shkurto kostot fikse 
dhe shmang 
investimet. 

 Burimi: Moxom, 2011 (Përshtatur nga autori 2014) 
 

C- Komente të rëndësishme lidhur me dy matricat BCG dhe McKinsey: 
Nëse përpiqemi të gjejmë të përbashketat midis dy matricave BCG dhe McKinsey 
mund të themi se: 

 Ato janë harta relative dhe të ngjashme me njëra tjetrën, 

 Baza e tyre eshte koncepti strategjik, pozicioni i ndërmarrjes në treg dhe këto 
matrica shpjegojnë vlerën e “produktit” ndërmarrje, 

 Nëse kalojmë në matrica nga një kuadrat në tjetrin, koha e qëndrimit në çdo 
kuadrat është e ndryshme nga një rast tek tjetri, që përbën edhe një nga 
problemet më të vështira të fushës së menaxhimit, por edhe të teorive 
financiare, 

 Kalimi nga një aks në tjetrin, nga një kuadrat në tjetrin, për rrethana të 
paparashikuara është i mundshëm. Parashikohet dhe lëvizja në të kundërt e 
boshteve. 

 Këto matrica, të karakterit strategjik, janë të përdorshmë në këndvështrimin 
marketing dhe në këndvështrimin e ndërtimit të strategjive të investimeve, apo 
të strategjive të tërheqjes nga investimet, pjesë e parashikimeve financiare 
afatgjata apo afat mesme. 
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Në vijim do të shpjegojmë  në terma të mirëfilltë financiare, matricën e Grupit të 
Bostonit, dhe do të ndalemi kryesisht në:  

 Nevojat për likuiditete; 

 Shkallën e risqeve; 

 Rentabilitetin e çdonjërit prej kuadrateve tё matricёs; 

 Zgjedhjen financiare; 

 Tendencën e ndryshimit të vlerës së ndërmarrjes. 
Për të kryer këtë analizë i referohemi Tabela 2.5.  

Në fazën e parë: Pozicioni i “pikëpyetje”: Drejtuesit nuk kanë të sigurt të ardhmen 
dhe gjithë ndërmarrje nuk ka të qartë nëse do të vazhdojë të mbijetojë apo do të 
ndërpresë aktivitetin. Kjo fazë shoqërohet me prurje të mëdha fondesh por që nuk 
gjenerojnë burime financiare sepse është e ekzpozuar ndaj një risku të lartë. Në këtë 
moment sugjerohet më mirë braktisje e aktivitetit me pak pasoja financiare se sa 
falimentim. 

Në fazën e dytë: Pozicioni “Yll” është një pozicionim i mirë, që shoqërohet me dukuri 
të tilla si avantazhet në treg, rritje e shpejtë, fitimi fillon të rritet, fillon përmirësimi i 
likuiditetit por duhet të kemi kujdes në shtimin e investimeve dhe të kalojmë pa 
shumë humbje në fazën tjetër duke u treguar të kujdesshëm për të shmangur kthimin  
në pozicionin e mëparshëm. 

Në fazën e tretë, Pozicioni “Lopa me qumësht” synimi i ndërmarrjes është të qëndrojë 
sa më gjatë që të jetë e mundur në këtë fazë, duke shfrytëzuar potencialet investuese. 
Rentabiliteti dhe likuiditeti janë në shkallë të lartë dhe risqet janë të dobëta. Në 
praktikë është e vështirë të ndahet saktësisht koha ose pozicioni nëse jemi në fazën e 
tretë apo do të dalim nga tregu. 

Në fazën e katërt: Pozicioni “Qen” (ose në terma financiare “Pika e vdekjes”). 
Shfaqen përkeqësime në rentabilitet dhe likuiditetin e ndërmarrjes si edhe mungesë 
investimesh. Falimentimi në këtë fazë është i paevitueshëm, është zgjatje logjike dhe 
fiziologjike e aktivitetit dhe jetës së ndërmarrjes, ndërmarrja “amortizohet”, mbaron 
jetën e saj ekonomike. 

Tabela 2.5. Skema (harta) e strategjisë financiare e Boston 
Consulting Group (strategjia e vlerës) 

Pozicioni “Yll” 
 
Likuiditeti i brishtë 
Zhvillim në rritje  
Rentabilitet në rritje por i brishtë 

Pozicioni “Pikëpyetje” 
 
Zhvillim i diferencuar  
Mungesё likiuditeti  
Rentabilitet negativ 

 Lopa me qumësht 
 
Likuiditet shumë i mirë 
Zhvillim shumë i mirë (i kontrolluar) 
Rentabilitet shumë i mirë  
Investime në rritje 

Pozicioni “Qen” (ose pika e vdekjes) 
 
Investime në rënie 
Rentabilitet i përkeqësuar 
Likuiditet në ulje (përkeqësim) 

 Përshtatur nga Autori, 2014 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Literatura – vlera e ndërmarrjes   |       Kapitulli 2 

 

51 

 
Pas analizës së strategjive që orientohen drejt krijimit dhe rritjes së vlerës së 
ndërmarrjes, të para në këndvështrimin e cilkit jetësor të ndërmarrjes, me të 
drejtë lind pyetja: Cili është qëndrimi ndaj investimeve duke analizuar profilin e 
riskut dhe atë të rentabilitetit? 
Në këtë plan të strategjisë së investimeve, ka dy qёndrime, që janë kontradiktore: 
së pari, po të vëmë re fazën e dytë të ciklit jetësor , në kushtet kur s’ka likuiditet, ose 
kur shkalla e likuiditetit është e dobët, ndërmarrja ka nevojë për investime por risku i 
likuiditetit është i lartë dhe së dyti në fazën e tretë kur rentabiliteti arrin nivelet e 
kënaqshme, shkalla e likuiditetit është e lartë, risku i ulët, ndërmarrja vlerëson se s’ka 
nevojë për investime të mëdha, (shih grafikët). 

 
Figura 2.5. Qendrimi ndaj investimeve, profili i riskut.  Burimi: Sh. Bundo, 2011. 

 

 
Figura 2.6. Qendrimi ndaj investimeve, profili i rentabilitetit, Dinamika e Vlerës aktuale neto 

të ndërmarrjes. Burimi: Sh. Bundo, 2011. 
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Nisur nga paraqitja grafike tek Tabela 2.6, për të patur një rentabilitet të lartë ose në 
rritje duke kaluar një fazë të ciklit jetësor në tjetrin dhe duke parë në paralel 
tendencën e dinamikës së vlerës aktuale neto të ndërmarrjes rekomandohet politika e 
investimeve e tillë që në fazën e parë (Pozita pikëpyetje) për vetё kushtet financiare 
duhet të ndërmerren investime me kushtin që ndër to të përzgjidhen ato më të 
domosdoshmet dhe që ia lejon gjendja e brishtë financiare e ndërmarrjes në këtë fazё. 
Më tej në fazën e dytë (pozita YLL), ndërmarrja ka zhvillim më të qёndrueshëm dhe 
kushtet janë të tilla që favorizojnë klimën për investime në rritje. Por duhet të merret 
parasysh edhe risku i cili është më i lartë në fazën e parë dhe megjithëse ka tendencë 
zbritëse (grafiku) në fazën e dytë përsëri qëndron në terma të larta. Ndërkohë që në 
fazën e tretë (lopa me para) pavarësisht se kemi likuiditet të lartë dhe risku arrin të 
ulet , sugjerohet që ndërmarrja të bëjë kujdes me politikën e investimeve duke mos i 
rritur ato (por ti mbajë të qёndrueshme) me synim qëndrimin sa më gjatë në këtë fazë 
duke e ruajtur fort këtë pozicion. 

2.2.9 Teoria Michael Porter. Profili i vlerës së ndërmarrjes 
Matricat nuk arrijnë të pasqyrojnë dhe të prezantojnë gjithë faktorët që ndikojnë në 
vlerën e ndërmarrjes. Vihet re që faktorët cilësorë anashkalohen. Mund  të përmendim 
këtu faktorët që kanë të bëjnë me huazimin, efektin e levës etj. 

 
Figura 2.7. Profili i progresit të vlerave aktuale neto. Burimi: Sh. Bundo, 2011 

Mundësinë që edhe më shumë faktorë cilësorë të meren në konsideratë në trajtimin e 
krijimit dhe progresit të vlerës e trajton M. Porter në teorinë e 5 forcave. Teoria e 
analizёs së Porter ose e njohur me emrin “pesë forcat e Porterit” u zhvillua nga M. 
Porter në 1979. Sipas kësaj teorie vlerësohen 5 forca që janë vendimtare në suksesin e 
biznesit tё lidhura me fuqitë konkurruese dhe pozitёn e ndërmarrjes në treg. Janë 5 
forca që përcaktojnë intensitetin konkurrues dhe pozicionin tërheqës në treg (pjesën 
në treg). 
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Figura 2.8. Pesë forcat e analizës së pozicionit konkurrues të teorisë së Porterit. Burimi: M. 

Porter, përshtatur nga autori, 2014. 

Pra kjo teori është bazuar në konceptin se janë 5 forca që përcaktojnë sa ndërmarrja 
është tërheqëse dhe konkurruese në treg duhen përmendur duke iu referuar Tabela 2.8. 
Janë pikërisht elementë këto të cilat përcaktojnë ku qendron forca për një situate 
biznesi të caktuar. Që do të thotë se kjo teori është e dobishme për të kuptuar 
pozicionin konkurrues aktual si dhe forcën e një pozicioni të ri ku ndërmarrja kërkon 
të levizë. Analistët strategjike përdorin 5 forcat e Porterit për të kuptuar fuqitë e një 
ndërmarrje si edhe për të eliminuar dobësitë duke shmangur gabimet. 

Në funksion të ndikimit që këto strategji konkurruese kanë në krijimin e vlerës në një 
ndërmarrje e rëndësishme është të pasqyrojmë edhe modelin e zinxhirit të vlerës, të 
prezantuar po nga Michael Porter. Sipas këtij modeli merren në analizë të gjitha 
aktivitetet specifike nëpërmjet të cilave një ndërmarrje krijon vlerë, e shton atë dhe 
mund të krijojë avantazhe konkurruese të rëndësishme në treg. Aktivitetet e zinxhirit 
janë ndarë në aktivitete primare dhe sekondare ose mbështetëse. Në aktivitetet 
primare klasifikohen ato të lidhura me tregun dhe produktin dhe aktivitete 
mbështetëse klasifikohen ato të lidhura me infrastrukturën, teknologjinё, menaxhimin 
dhe burimet njerëzore. Në mënyrë skematike kjo strukturë paraqitet: 

 
Figura 2.9. Aktivitetet e zinxhirit të vlerës së Porterit, (më e detajuar skema tek rubrika 

Anekse), Burimi: Përmbledhje e autorit, 2014 
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Në këtë pikë të analizës së teorisë së Porterit vlen të theksojmë përfitimet por dhe 
implikimet që sjell vënia në zbatim e këtij modeli. Diskutuam që pesë forcat e 
Porterit ndihmojnë menaxherёt dhe drejtuesit e ndërmarrjes të kuptojnë për një 
industri specifike se cilët janë faktorët që ndikojnë në përfitueshmërinë e 
ndërmarrjes, kur duhet të hyjnë në një industri, kur duhet të rritin kapacitetin 
investues apo të zhvillojnë strategji të tjera konkuruese, etj. 

Modeli sugjerohet tё pёrdoret në rastet: 

 kur janë të paktën tre konkurrentë në treg; 

 pasi meret në konsideratë stadi i ciklik jetësor i industrisë; 

 pasi konsiderohet impakti që qeveria mund të ketë në industri; 

 pasi meren në konsideratë karakteristikat dinamike të industrisë. 
Aplikimi i këtij modeli evitohet të përdoret për ndërmarrjet individuale sepse ky 
model është dizenjuar mbi baza industrie jo vetëm të një ndërmarrjeje. 

2.2.10 Metodat sintezë dhe ajo klasike e përcaktimit të vlerës së 
ndërmarrjes 

Metodat sintezë të përcaktimit të vlerës së ndërmarje 
Referuar Levasseur dhe Quintart (2008) ekzistrojnë 2 metoda sintezë për vlerёsimin e 
ndërmarrjes duke përdorur si bazë treguesin “Emër i mirë” (goodwill). 
Sipas tyre në një ekonomi ku nuk do të kishte pasiguri dhe ku tregjet financiare dhe të 
mallrave do të ishin në konkurrencë të pastër, nuk do të kishte për ekuilibër 
ndryshime midis vlerës së pronës dhe asaj të produktivitetit. Vlera e çdo pasurie do të 
pasqyronte vlerën aktuale të flukseve të ardhshme të thesarit që do të lejonte të 
krijoheshin. Në praktike gjërat janë krejt ndryshe dhe jo rrallë vërehen ndryshime të 
rëndësishme në dy vlerësimet. Natyrisht, secila pale do të synojë të priviligjoje 
metodën që i përshtatet (që e favorizon). Kështu nëse vlera e produktivitetit është më 
e dobët, blerësi do të preferojë t’i referohet asaj, duke argumentuar me të drejtë se 
vetëm perspektivat e rezultatit kanë rëndësi për të. Në të kundërt, shitësi do të shohë 
në pronën e tij gjithë pasurinë që ka akumuluar dhe do të vlerësojë që duhet të 
paguhet në mënyrë të kënaqshme. 

Nisur nga argumentat e dhëna nga këta studiues, në lidhje me goodwill ose badwill në 
përcaktojmë vlerën e ndërmarjes me dy metodat më poshtë: 

Metoda e prakticienёve 
Vlera e ndërmarjes përcaktohet si mesatarja e thjeshtë e vlerës se pasurisë (VA) 
domethënë aktivit neto real (ANR) dhe e produktivitetit (VR): 

2
VRVAVN 

  (2.12) 

Nёse matet goodwill ose badwill me ndryshimin midis VR dhe asaj të pasurisë VA në 
këtë rast kemi: 

2
VAVRGoodwill 

  (2.13) 
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VA vlera pasurore 

VR vlera e produktivitetit 

VN vlera e ndërmarrjes. 

Metoda e Anglo-saksone 
Kjo metode është përafrim thjesht empirik dhe presupozohet që “emri i mirë” të 
vlerësohet duke kapitalizuar “superfitimin”, fitimin shtesë, me një përqindje i’, me të 
madhe se i. Sipas tyre: 

i'
VAi-pritshëmiRezultatGoodwill 

  (2.14) 

Atehere, vlera përcaktohet VN = ANR + Goodwill 

Metoda “klasike “e vlerësimit të ndërmarrjes 
Një tjetër studiues Fernandez (2013), shprehet me termin “klasike” për metodën e 
vlerësimit të ndërmarrjes duke u bazuar në faktori “Emër i mirë”. Kjo metodë thekson 
se vlera e një ndërmarrje është e barabartë me vlerën e aktiveve neto plus vlera e emrit 
të mirë. Ndërkohë që vet emri i mirë përcaktohet si shumëfishi N i të ardhurës neto të 
ndërmarrjes, ose si një përqindje e caktuar qarkullimi. Formula në këtë rast do ishte: 

)( BNAV   ose ndryshe )(zxFAV   (2.15) 

V vlera e ndërmarrjes 
A aktive neto 

B e ardhura neto  

N shumefishi i te ardhures neto 

F qarkullimi 

z perqindja e qarkullimit. 

Formula e parë është përdorur kryesisht për ndërmarrjet industriale, ndërsa e dyta 
është përdorur për ndërmarrjet që tregëtojnë me pakicë. (Fernandez, 2013) 

2.2.11 Studimi i modeleve të vlerësimit të ndërmarrjeve që operojnë 
në sektorë të ndryshëm të ekonomisë  

Ky investigim fokusohet kryesisht tek çështja se si vlerësohen sektorë shumë të 
rëndësishëm të ekonomisë nga praktika e huaj. Cilat janë modelet më të përdorura 
prej studiuesve të huaj sipas specifikave që kanë sektorë të ndryshëm? Cilat janë 
implikimet në rastin e ndërmarrjeve në Shqipëri?  

Bursa Italiane28 në bashkëpunim me shumë studiues dhe disa institucione italiane 
statistikore në 2004, kanë ofruar në një giudë vlerësimi, disa modele të veçanta të 
                                                 
28 Borsa Italiana S.p.a, April 2004 ”Valuation Guide,listing guides, www.borsaitaliana.it. Studiues, 
profesionistë dhe kompani të ndryshme që kanë kontribuar në hartimin e kësaj guide përmenden si në 
vijim: Mario Massari (L. Bocconi University - Milan), BORSA ITALIANA (Nunzio Visciano, 
Massimiliano Lagreca), GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (Francesco Mele), JPMORGAN 
(Stefano Bellavita, Stefano Cera, Danilo Rippa), ASSI - Ambrosetti Stern Stewart Italia (Filippo 
Peschiera, Emiliano Spaltro), Franco Carlo Papa (President of AIAF – Italian Association of Financial 
Analysts) etj. 
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përcaktimit të vlerës që mund të përdoren për sektorë të tillë ku metodat tradicionale 
të vlerësimit nuk mund të aplikohen me lehtësi ose përdorimi i këtyre metodave 
përfshin aspekte specifike që kërkojnë shpjegime të mëtejshme. 

Vlerësimi i ndërmarrjeve në sektorin e shërbimeve financiare  
Vlerësimi i ndërmarrjeve në sektorin e shërbimeve financiare të tilla si bankat apo 
shoqëritë e sigurimeve gjithmonë ka qenë ndër synimet kryesore por gjithashtu ndër 
proçeset më të vështira për vlerësuesit. 
Sipas Damodaran, 2009 vështirёsitë në vlerësimin e këtij sektori shërbimesh lindin 
për tre arsye. Së pari, nisur nga natyra e veprimtarisë së tyre, është e vështirë të 
përcaktohet borxhi, kapitali punues dhe shpenzimet kapitale dhe si rrjedhim 
përcaktimi i cash–flow vështirësohet. Së dyti, kuadri rregullator i tyre është shumë i 
komplikuar dhe kërkesat rregulluese kanë tendencë të ndryshojnë herë pas herë, ndaj 
ky fakt ka një ndikim të konsiderueshëm në vlerën e këtyre ndërmarrjeve. Arsyeja e 
tretë ka të bëjë me rregullimin kontabël të këtyre ndërmarrjeve. Pikërisht rregullat 
kontabël që drejtojnë kontabilitetin bankar kanë qenë historikisht shumë ndryshe me 
ato ndërmarrjeve në sektorë të tjerë jo shërbimesh financare. Këto rregulla 
parashikojnë që vlerësimi i tregut “market to market” i aseteve të këtyre ndërmarrjeve 
bëhet më shpesh se tek ndërmarrjet e tjera.  

Pra këto karakteristika e bëjnë sektorin e shërbimeve unik dhe për analistët vlerësimi 
dhe përcaktimi i faktorëve që ndikojnë në vlerën e tij, përbën një nga sfidat më të 
mëdha dhe interesante të studimeve të tyre. 

2.2.12 A. Modelet e vlerësimit të bankave 
Modeli i skontimit të dividendit DDM 

Sipas këtij modeli vlera e një banke është e barabartë me vlerën aktuale të flukseve të 
parasë në dispozicion të aksionerёve, ose e barabartë me rrjedhjen e dividendëve të 
shpërndara duke ruajtur një strukturë të përshtatshme kapitali. 
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regresioni i cili konsiston në analizën e marrëdhënieve midis përfitimit (RoAE, return 
on average equity) dhe raportit çmimit të tregut dhe vlerës së kapitalit aksioner (P/BV) 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Literatura – vlera e ndërmarrjes   |       Kapitulli 2 

 

57 

të një banke. Po ashtu sipas specialistëve nëse ekziston një korrelacion i lartë midis dy 
faktorëve është e mundur të llogaritet vlera e tregut të një banke. Ky përafrim 
mundëson që përcaktimi i vlerës së bankës të kryhet duke u bazuar në karakteristikën 
e përfitimit korrent dhe atij të ardhshëm. Më poshtë është paraqitur kjo tendencë në 
hartën e vlerës për sektorin bankar sipas modelit të regresionit të përafruar nga bursa 
italiane. 

 
Figura 2.10. Harta e vlerës për sektorin bankar. Burimi: Bursa Italiane, 2004 

Por duke vlerësuar rëndësinë e veçantë të këtij sektori të tjerë studiues kanë 
përcaktuar mënyrën më efikase për vlerësimin e bankës. Sipas (Kopland, Coller and 
Murrin, 2000), trajtimi në veçanti i kapitalit të një ndërmarrje është mënyra më e mirë 
për vlerësimin e bankave. Trajtimi i kapitalit për të vlerësuar bankat është më i lëhtë 
për tu përdorur dhe reflekton faktin që bankat mund të krijojnë vlerë nëpërmjet 
detyrimeve në pasqyrёn e bilancit. Me fjalë të tjera për bankat rekomandohet të 
parashikohet cash-flow i aksionerёve të skontuar me koston e kapitalit. Kostoja e 
kapitalit për këto depozita mund të jetë e vёshtirë për tu vlerësuar. 

Një problem tjetër në trajtimin e sipërmarrjes për bankat është shtrirja e vogël midis 
interesave të marra nga kreditë e dhëna dhe kostos së kapitalit, duke sjellë që gabime 
të vogla në vlerësimin e kostos mund të rezultojnë në luhatje të mëdha në vlerën e 
bankës. Për këtë qëllim është më e lehtë për tu përdorur trajtimi i kapitalit për 
vlerësimin e bankës. 

Bankat mbeten ndër kompanitë më të vështira për tu vlerësuar. Është e vështirë të 
përcaktosh cilësinë e portofolit të tyre të kredive, për të nxjerrë se çfarë përqindje e 
fitimeve rezulton nga mospërputhja e normave të interesit dhe të kuptosh se cilat njësi 
të biznesit krijojnë apo e shkatërrojnë vlerën e biznesit. 

Një bankë që jep hua për tre vjet dhe merr hua për një vit do të ketë një hapësirё fitim 
(mospërputhje fitimi) të njëjtë me diferencën midis normave të interesit me afat më të 
shkurtër dhe atyre me afat më të gjatë. 

Një pjesë e këtij fitimi është iluzion sepse fondet e një viti mund të përdoren mbi dy 
herë në të ardhmen normat e interesit spot (lokale) të cilat priten të jenë më të larta se 
normat sot të interesit. Mospërputhja e fitimit në tregun sot, nuk mund të 
parashikohet. 
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italiane. 
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2.2.13 B. Modelet e vlerësimit të kompanive të sigurimit 
Gjithashtu (Damodaran, 2009 dhe Madura, 2011) zgjedhin disa metoda për vlerësimin 
e ndërmarrjeve në sektorin e shërbimit pra bankave dhe sigurimeve të tilla si metoda 
DCF, DDCF, vlerësimin e bazuar në asete, si dhe metodat relative duke përdorur 
shumëfishuesit. Por sipas tyre për të vlerësuar këtë sektor metodën DCF e përcaktojnë 
më të përshtatshme nisur dhe nga karakteristikat e sektorit. 

Ndërkohë referuar edhe Peschiera, Spaltro, Lagreca, Massari et al., (2004) vlerësimi i 
kompanive të sigurimeve mund të realizohet po me metodën e kesh-flowt të zbritshëm 
dhe përdorimi i kësaj metode kërkon përcaktimin e vlerës aktuale të cash-flowt nga 
portofoli i policave të sigurimit. 

Janë bërë shumë studime në lidhje me përcaktimin e vlerës. Kështu në rastin e 
kompanive të sigurimit sipas aktuaristikës është me rëndësi përcaktimi i “Embedded 
Value” (Vlera e trupëzuar) që është vlera e përfituar si rezultat i diferencës midis 
vlerës korente të përfitimeve të ardhshme dhe vlerë neto të rregulluar të aseteve. 

ANVAPVFPEV   (2.17) 

Kjo vlerë përcakton të ashtuquajturin vlerë të portofolit të mbyllur ”Closed portfolio” 
të ndërmarrjes, pra vlerën e supozuar kur nuk janë zbatuar politika të reja. 

Megjithatë kur flitet për vlerë të kompanive të sigurimeve kjo do të përfshijë shumën 
e EV plus Emri i mirë “Goodwill” i cili shpreh aftësinë e ndërmarrrjes për të shitur 
polica sigurimesh të reja, i cili vlerësohet si “n” herё vlerën e produktit të ri të matur 
në një vit. 

Në kuadër të vlerësimit të këtij sektori financiar (Damodaran, 2009) përsëri përcakton 
të njëjtat metoda sepse sigurimet janë pjesë e sektorit të shërbimeve financiare. 
Gjithashtu ai shpalos në studimin e tij në lidhje me vlerësimin e bizneseve të 
shërbimit financiar edhe mënyrat se si mund të adaptohen modelet DCF për të 
vlerësuar ndërmarrjet në sektorin bankar dhe atë të sigurimeve pavarësisht nga 
vështirësitë e vlerësimit të këtij sektori.  

2.2.14 Vlerësime të kompanive që operojnë në sektorë të tjerë  
Vlerësimi i kompanive të pasurive të patundshme29 

Vendimet në lidhje me vlerësimin e pasurive të patundshme është deçiziv në 
përcaktimin e vlerës sepse vlera e pasurive të paluajtshme (paluajtshme) është një 
ndër faktorët që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen ose zvogëlimin e vlerës. Sipas 
specialistёve të vlerësimit metodat më të përshtatshme për përcaktimin e vlerës të 
kompanive të pasurive të patundshme janë: 

a) Vlera neto e aseteve (NAV)30 

b) Metoda e skontimit të fluksit të parasë (DCF) 31 

c) Metoda e shumëfishueve të tregut.  

                                                 
29 Borsa italiana, (Aprile 2004), “Valuation guide”, pp 39-45. 
30 NAV=Vlera e aseteve –vleren e detyrimeve/nr e njesive  
31 Damodaran, A (2002) ”Investment Valuation “Second edition,p.p 1028-1067 
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Vlera neto e aseteve NAV, kërkon përcaktimin e vlerës së tregut të portofolit të 
pasurive të paluajtshme por për të realizuar këtë duhet të bazohemi tek karakteristika 
kushtëzuese të tilla si kushtet e ndërtesave, lokaliteti, destinacioni i përdorimit dhe 
kontratave e qirasë, ndaj metoda me vlerën e tregut (metoda krahasuese), metoda e të 
ardhurave dhe DCF mbeten më të mirat për vlerësimin e pasurive të paluajtshme. 

Vlerësimi i kompanive ajrore, ernergjitike, kompanive të 
telekomunikacionit dhe bioteknologjike 

Në studimin e bërë për guidën e vlerësimit Peschiera, Spaltro, Lagreca, Bellavita, 
Papa e të tjerë në 2004 kanë analizuar të gjitha metodat e sipër përmendura për 
sektorë të ndryshëm dhe kanë përcaktuar metoda të veçanta për sektorë të veçantë, 
duke marrë në konsideratë karakteristikat e çdo sektori. 

 Për kompanitё e linjave ajrore ata specifikojnë metodat e shumëfishuesve të 
tregut si më të mirat dhe veçanërisht treguesin EV/EBITDAR32. Përdorimi i 
këtij treguesi lejon krahasimin e kompanive të sektorit. 

 Për kompanitë energjitike sugjerojnë metodat tradicionale DCF dhe EVA. 
Megjithatë ata theksojnë dhe rëndësinë e të ashtuquajturës RAB (Regulatory 
Asset Base) sipas së cilës vlera e aseteve përcaktohet nga autoritetet 
rregulluese. Quhet ndryshe dhe metoda mikse sepse merren parasysh elementë 
të kapitalit si rrjedhjen e të ardhurave dhe përdor vlerën RAB të rregulluar me 
një faktor korrigjues i cili reflekton kapacitetin e ndërmarrjes për të gjeneruar 
një nivel të ardhuarsh që është më i lartë ose më i ulët se përfitimi nga kapitali 
i investuar, i përcaktuar nga Autoriteti Regullator.  

 Për kompanitë e telekomunikacionit studiuesit zgjedhin metodën e shumë-
fishuesve mbështetur në variablat e përafёrt (proxies) dhe në të ardhurat dhe 
veçanërisht mbështesin raportin EV/EBITDA. Ndërsa DCF (discounted cash 
flow) e zgjedhin si metodë mbështëse thjesht vetëm për ta kontrolluar, jo bazë. 
Metoda e shumëfishuesit të rrjedhjes së keshit si (Operating FCF, Equity FCF) 
të ndërmarrjes dhe aksionerёve konsiderohet i cilёsojnë si informacion 
vlerësimi shumë të rëndësishëm. 

 Dhe së fundi për kompanitë bioteknologjike duke u nisur nga risku i lartë me 
të cilin këto industri ekspozohen si dhe nga eksperiencat e humbjeve dhe 
rrjedhjeve negative të keshit që ky sektor demostron për vite të tera, analistët 
konkludojnë se metodat DCF, EVA apo metoda e shumëfishuesve nuk mund 
të zbatohen dhe të llogaritin korrekt vlerën e pritur. Ndaj në këto raste 
sugjerohet që vlerësimi mund të bëhet duke analizuar disa faktorë kyç që 
ndikojnë në vlerë dhe janë çelësi i suksesit për këto ndërmarrje të tillë si: a) 
partneritete tregtare për kërkim zhvillim me konkurentët e tjerë në sektor, b) 
asetet e paprekshme (si cilësi në kërkime, profesionalizëm të burimeve 
njerëzore, të drejta të pronësisë intelektuale, si dhe një staf menaxherial 
profesional dhe me eksperiencë), c) gjendja e produktit në proçes dhe 
zhvillimi i tij etj. Pikërisht kjo vlerë e përcaktuar sipas kësaj metode 
krahasuese, e përdorur në industritë bioteknologjike e cila merr parasysh për 
vlerësim jo metodat tradicionale por një sërë treguesish që ndikojnë në vlerë u 

                                                 
32 Ku EBITDAR përfaqeson marzhin operativ bruto para taksës së marrjes me qira të avioneve. ”R” 
përfaqëson kostot e marrjes me qira. 
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32 Ku EBITDAR përfaqeson marzhin operativ bruto para taksës së marrjes me qira të avioneve. ”R” 
përfaqëson kostot e marrjes me qira. 
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quajt vlerë teknologjike “technological value”. Kjo metodë pati përdorim të 
gjerë në shumë ndërmarrje në vitet ‘80 në USA. 

2.2.15 Metoda MVM për krijimin dhe matjen e vlerës në biznesin 
privat 

Të gjithë pronarët e ndërmarrjeve private synojnë mirëmenaxhimin e bizneseve të tyre 
me qëllim rritjen e përfitimit final pas taksave. Por kjo nuk shprehet gjithmonë në 
maksimizimin e vlerës së ndërmarrjes. Sistemi që lidh përpjekjet për të rritur fitimin 
pas takse me maksimizimin e vlerës së ndërmarrjes quhet “modeli i menaxhimit të 
vleres”, (MVM)33. 

Kjo strukturë (MVM), përcakton proçedurat dhe parimet që ndihmojnë menaxheret 
dhe drejtuesit e ndërmarrjes të kuptojnë opsionet e vlefshme që ata disponojnë dhe 
menaxhojnë, për krijimin e avantazheve konkurruese dhe maksimizimin e vlerës së 
ndërmarrjes së tyre. 

Sipas modelit të mësipërm (Fieldman et al., 2005) janë 7 parime bazë të menaxhimit 
të vlerës”. 

Parimi 1: Pronarёt maksimizojnё vlerën e ndërmarrjes kur politikat financiare janë në 
të njëjtën linjë me strategjitë e biznesit të ndërmarrjes. Dhe kjo ndodh kur vlera e 
pritur nga asetet e flukseve monetare pas takse është maksimizuar dhe kostot e 
financimit pas takse janë minimizuar. 

Pra pronarët e krijojnë vlerën duke menaxhuar asetet korrente të firmës, duke shtuar 
asete të reja dhe duke kombinuar me mënyrën si këto asete financohen që është edhe 
fokusi kryesor i politikave financiare. 

Parimi 2: Sipas këtij përcaktimi nëse kushtet nuk ndryshojnë, sa më e lartë të jetë 
shkalla e konkurrence në treg, sa më e shkurtër të jetë periudha e krijimit të avantazhit 
konkurrues nga ndërmarrja, dhe me inciativën e duhur strategjike do të krijohet vlera 
e ndërmarrjes. 
Nëse pronarët e ndërmarrjes vënë në zbatim këtë parim dhe efektet e tij janë të 
dukshme, pronaret ndjehen të kënaqur dhe mund të programojnë nisma të reja më të 
zgjeruara strategjike për t’u mbrojtur dhe për të ndryshuar potencialisht bazat e 
konkurrencës në tregjet e shërbyer. 

Kështu në këtë moment ndërmarrja duhet të fillojë të shqyrtojë implikimet gjë që 
nënkupton mundësitë e investimeve të brendshme dhe të jashtme dhe të përzgjedhё 
ato që rritin pozicionin konkurrues të biznesit dhe krijojnë një ndërmarrje mё “me 
vlerë”. Tek mundësitë e brendshme tё investimit përmendim investimet në kërkim-
zhvillim (R&D), rritja e pjesës së tregut, tregje të reja për produktet ekzistuese si dhe 
zhvillimi i linjave të reja të produkteve. Kur vlera e këtyre aktiviteteve shtesë i shtohet 
vlerës së vijimësisë (going-concern value), vlera e ndërmarrjes private ose vlera e 
rritjes së brendshme rritet. Por ndonjëherë ndodh që vlera e rritjes së brendshme të 
ndërmarrjes mund të jetë më e vogël se vlera e vijimësisë, kjo ndodh kur vlera aktuale 
e kostos së investimeve të brendshme tejkalon vlerën korrente të flukseve monetare të 
prodhuara nga ky investim. Rrjedhimisht kalojmë në parimin e tretë. 

                                                 
33 Feldman, J. S., (2005), ”Principles of Private Firm Valuation”, Wiley Finance, fq 9-31. 
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Parimi 3. Një biznes duhet të kryejë një investim të ri vetëm nëse norma e pritur e 
kthimit tejkalon koston e kërkuar të kapitalit për ta financuar atë. Dhe kjo ndodh kur 
vlera korrente e flukseve monetare të pritshme tejkalon vlerën korrente të investimeve 
neto të reja. 

Në të kundërt strategjia investuese mund të shkatërrojë vlerën dhe një shembull i tillë 
sillet nga Feldman, 2005, i cili pasqyron eksperiencën e industrisë së naftës në vitet 
1980. Pikërisht ishte gabimi i menaxherёve të cilët të pakujdesshëm caktuan shuma të 
mëdha të kapitalit për të financuar zhvillimin dhe eksplorimin, ndërkohë që të tilla 
investime në ato vite shkatërruan vlerën. Vlera totale e fimave të integruara në 
industrinë e naftës në vitet 1980 ishte më e ulët se vlera gjithsej e aseteve primare të 
tyre . Si ndodhi ky zhvlerësim? 

Për të shpjeguar këtë zhvlerësim në 1985 u hartua një raport nga Bernard Picchi i cili 
konstatoi se 30 fimat më të medha të naftës fitonin më pak se kosto e kapitalit të 10% 
të shpenzimeve të investuara për kërkim zhvillim. Pra duke ndërmarrë investime të 
brendshme që ulin vlerën (sepse kthimet nga ky investim ishin më të vogla se kosto), 
çmimi i tregut i aksioneve të kësaj industrie ishte më i ulët, ndërkohë që do kushtonte 
më lirë të blinte asetet nga një kompetitor tjetër sesa investimi i brendshëm që bëri për 
zhvillim. 

Parimi 4: Një blerje e një ndërmarrje biznesi nuk duhet të ndodhë nëse çmimi i 
paguar për të, tejkalon vlerën rritëse që kjo blerje në vetvete synon të arrijë. Pikërisht 
kjo vlerë rritëse duhet të përfshijë gjithçka edhe rrjedhjën e pritshme të keshit dhe çdo 
vlerë shtesë të trupëzuar në asetet e shkrira. 

Pra në përgjithësi një shkrirje financiare duhet të merret në konsideratë kur ka sinergji 
mes blerësit dhe ndërmarrjes së synuar. Që do të thotë se vlera e ndërmarrjes së 
kombinuar (pas blerjes), duhet të tejkalojë shumën e vlerave të tregut të secilës 
ndërmarrje më vete. Pikërisht ky ndryshim quhet “vlere sinergji”, vlerë e 
përvetësuar. Në këtë rast nëse çmimi i paguar për një ndërmarrje tejkalon çmimin e 
tregut, kjo diferencë quhet primi shtesë i synuar. Si rrjedhim vlera e ndërmarjes së 
kombinuar është e barabartë me vlerën e çdo ndërmarrje të marrë më vete (para 
blerjes) plus ndryshimin midis vlerës së përvetësuar dhe primit shtesë të synuar. 

Në financë këto blerje financiare janë pjesë e rëndesishme e strategjive të jashtme të 
ndërmarrjeve në përpjekje për krijimin dhe rritjen e vlerës së tyre. 

Parimi 5: Përcakton që nëse marrim dy ndërmarrje njëra publike dhe tjetra private, nё 
të njëjtën industri, ndërmarrja publike do të paguajë gjithmonë më shumë për një 
qëllim te caktuar sesa një firme private, kur të gjithë kushtet e tjera janë të njëjta. 

Shpjegimi pse ndërmarrjet publike paguajnë më shumë qendron në faktin se këto të 
fundit kanë një kapacitet blerës më të lartë se privatet, nisur nga fakti se ato 
vlerësohen gjithmonë me një vlerë shtesë të ndryshme nga ajo e ndërmarrjeve private. 
Si rrjedhim aksionet e ndërmarrjeve publike janë më likuide se aksionet e kapitalit të 
ndërmarrjeve private. Pra ato shiten me një çmim shumëfish i të ardhurave në 
krahasim me ndërmarrjet private. 

Ky likuiditet i rritur shfaqet sepse ndërmarrjet publike mund të shesin me një çmim që 
përmbledh të gjitha të ardhurat (fitimet) e pritura nga investuesit si dhe riskun. 

Parimi 6: Duke konsideruar serish strategjitё e jashtme qё pёrdor ndёrmarrja pёr 
maksimizimin e vlerës Feldman gjithashtu pёrcakton metodën e ndarjes ose shitjes së 
aseteve (divestiture), si shumë të rëndësishme. Kjo përbën parimin 6 të metodës 
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MVM sipas të cilit nëse një ndarje apo linjë e re e ndërmarrjes ka vlerë më të madhe 
në tregjet e jashtme sesa në tregun e brendshëm, kjo ndërmarrje duhet të shitet 
(ndahet) dhe fondet e siguruara nga ky proçes të vendosen në një linjë apo degë të re 
ndërmarrje e cila ka një avantazh konkurues, ky proçes siguron maksimizimin e vlerës 
së ndërmarrjes. E thënë ndryshe nëse çmimi i kësaj shitje tejkalon vlerën e 
ndërmarrjes fillestare para shitjes, kjo shitje aksionesh rrit vlerën e tregut të 
ndërmarrjes së shitur.  

Shembull:34 Ndërmarrja A është e përbërë nga dy pjesë (linja financiare) më vete ku 
secila vlen 50$. Nëse linja e dytë shitet 60$, 10$ është shtesa mbi vlerën e 
brendshme. Pas shitjes A vlen 110$ (linja A=50$+linja 2 =60$) pra 10$ më shumë se 
para shitjes. 

Së fundi studiues të strategjive që rritin dhe maksimizojnë vlerën përcaktojnë dy lloje 
blerësish ku secili ka strategji të ndryshme veprimi: 

1. Blerësit BAU (business-as-usual), pra bleresit e zakonshëm që përdorin 
strategji të përgjithshme si shitësi, por sjellin risi një stil menaxhimi mё 
profesional me dëshirën për të krijuar veprimtari mё efiçente duke pritur të 
gjenerojnë rrjedhje më të larta keshi për ndërmarrjen. 

2. Blerësit strategjike besojnë se duke kombinuar asetet e ndërmarrjes me ato të 
ndërmarrjes së blerë mund të krijohen rrjedhje keshi shtesë. Pra alternativat e 
blerësve strategjikë u japin mundësi këtyre të fundit të krijojnë rrjedhje të 
shtuara paraje që janë më të mëdha dhe më afatgjata sesa Blerësit e 
zakonshëm mund të krijojnë. 

Parimi 7: Ndaj konkludojmë më parimin e shtatë dhe të fundit të metodës MVM 
ideuar nga Feldman që shpreh se një blerës strategjik do të paguajë gjithmonë më 
shumë për një qëllim të caktuar sesa një blerës BAU35, sepse blerësi strategjik përdor 
më shumë opsione strategjike sesa një blerës i zakonshëm me qëllim krjimin dhe 
rritjen e vlerës. 

2.2.16 Vlerësimi i ndërmarrjeve të palistuara në bursë  
Ndërmarrja e palistuar është një ndërmarrje me kapital që nuk tregetohet në bursë. Në 
përgjithesi ndërmarrjet e palistuara në bursë janë të vogla dhe nuk tregëtohen në një 
treg këmbimi. Arsyeja kryesore është se ato nuk plotësojnë krieteret e kapitalizimit që 
kërkon tregu. Mundësia e vetme është që këto ndërmarrje të tregetohen joformalisht 
pra në një treg dytësor që përgjithësisht nënkupton dikë që në rrugë shet aksionet e tij. 

Të gjitha metodat që diskutuam në çështjet më sipër por kryesisht metodat 
tradicionale si dhe veçanerisht metodës së tregut nuk mund t’iu referohemi në rastin e 
ndërmarrjeve të palistuara sepse faktorët që janë në bazë të formulimeve të këtyre 
metodave nuk mund të përcaktohen lehtësisht apo aspak për këto ndërmarrje që nuk 
kanë treg financiar aktiv, për të përcaktuar vlerën e ndërmarrjes. Pra nuk mund të 
përcaktojmë një çmim tregu për kapitalet e tyre. 

                                                 
34 Feldman, J. ,S, ”Principles of private firm evaluation”, Creating and measuring the value of private 
firms , Wiley finance, 2005, pp 20. 
35 BAU buyer (business-as-usual buyer) ka kuptimin e bleresit te zakonshëm, që perdor procesim e 
përgjithshëm të blerjes së një ndërmarrjeje . 
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Për rastet e ndërmarrjeve të palistuara në bursë nuk gjejmë studime të mirëfillta, që të 
trajtojnë se cilat janë metodat e përshtatshme të vlerësimit të tyre apo një strukturё të 
plotë faktorësh që ndikojnë vlerën. Këtë vështirësi e ndjejmë dhe për rastin e 
ndërmarrjeve në Shqipëri, ku tregu bursier nuk është aktiv. Sipas Damodaran 
(2009), për të tilla ndërmarrje sugjerohet t’i besohet vlerës kontabël. Veçanërisht në 
një studim që ai ka bërë për vlerësimin e ndërmarrjeve të shërbimit (banka dhe 
kompani sigurimesh), i cili është në interes të punimit tonë, ai gjithashtu përqendrohet 
në ndikim e faktorëve mbi vlerën për këtë sektor. Ai përcakton dy arsye pse asetet në 
këtë sektor duhet të vlerësohen me vlerën e tregut. Së pari shumë asete e këtyre 
ndërmarrjeve janë financiare, dmth të tregtueshme, dhe marrja e vlerës së tregut është 
relativisht e drejtë. Së dyti ndërmarrjet e sektorit të shërbimeve financiare ka pak të 
ngjarë të mos mbajnë asete deri në maturim (psh bankat kthejnë portofolin e borxhit e 
sigurojnë në letra me vlerë dhe ua shesin investitorëve). Për këto arsye çmimi i tregut 
të këtyre letrave me vlerë është më i përshtatshëm kur analizohet ndërmarrja. Asetet 
reflektojnë vlerën aktuale të tregut më shumë se kostot fillestare, ndaj analistët e kanë 
më të lehtë të vlerёsojnë ndërmarrjet e shërbimeve financiare se sa sektorë të tjerë. 

Por në këtë moment paralelisht me procesin e vlerësimit me vlerën e tregut,  
evidentohet një problem shumë i rëndësishëm që është ekuivalentimi që studiuesit i 
bëjnё vlerës së tregut me atë kontabël. Analistët që pranojnë këtë barazi të këtyre dy 
vlerave nisur nga vlera e përcaktuar “market to market”, bëjnë gabim në vlerësim për 
dy arsye: 1-edhe nëse në një treg ezistues, çmimi mund të jetë përcaktuar, përsëri tek 
ky treg mund të jenë bërë gabime gjatë përcaktimit të këtij çmimi të cilat mund të 
trupëzohen automatikisht në vlerën kontabël nëse këto barazohen ndaj në rastet e 
ndërmarrjeve të shërbimit propozohet si shumë e besueshme vlera kontabël. 2- shpesh 
vlerësimi i aseteve bëhet me metodën e tregut, por ka raste kur për qëllime 
kontabilizimi metoda zgjidhet edhe nga vetë vlerësuesit, të cilët kanë tendencë të 
përcaktojnë vlera të zmadhuara ose vonojnë të pasqyrojnë ndryshimet në këto vlera. 
Ndaj edhe në këtë rast vlera e ndërmarrjes rekomandohet të jetë pikërisht vlera 
kontabël. 

Sipas një studimi të detajuar të bërë nga Karlsson (2003) për një kompani të vogël që 
shet makina të reja dhe të vjetra në Suedi ai provoi disa metoda për të gjetur të 
duhurën për të vlerësuar ndërmarrjen private të palistuar në bursë dhe konkludoi se 
metoda më e përshtatshme është DCF-skontimi i flukseve të parasë. Ajo jep 
vlerësimin më të arsyeshëm dhe objektiv. Metoda DCF në ndryshim nga metodat e 
tjera ndikohet më pak nga gjykimi personal i vlerësuesve. Megjithatë duhet të bëhen 
një sërë rregullimesh duke marrë për bazë karakteristikat unike të ndërmarrjeve të 
patregtuara. Këto rregullime kanë të bëjnë pikërisht me normën e kërkuar të kthimit 
që përmban formula e DCF e cila për ndërmarrjet e listuara përcaktohet nga CAPM36 
dhe β (komponent i CAPM) që reflekton riskun tek këto ndërmarrje të tregtueshme 
matet nga luhatja e aksionit krahasuar me një indeks për një periudhe kohe ndërsa në 
ndërmarrjet e patregetuara në bursë është shumë e vështirë të përcaktohet CAPM ndaj 
duhen bërë rregullime përsa i përket natyrës jolikuide të këtyre ndërmarrjeve, β 
(riskun josistematik) dhe madhësisë së tyre. Duke marrë në konsideratë të gjitha 
mësipër Karlsson ofron për të llogaritur normën e kërkuar të kthimit, një metode të 
quajtur CAPM për ndërmarrjet e patregetuara në bursë. Me formulë paraqitet: 

                                                 
36 CAPM-capital asset pricing model 
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p lidhja mes aksioneve dhe indeksit 

S primi i madhësisë dhe 

I zbritja për jolikuiditetin.  

 
Klarson rekomandon që rregullimet për të tre treguesit të bëhen të ndara, për të parë 
efektin e gjithsecilit në normën e kërkuar të kthimit. Por mënyra e llogaritjes dhe 
rregullimit për secilin tregues, ende është një çeshtje shumë e debatuar dhe për të 
cilën studiues dhe akademikë të ndryshëm nuk bien dakord dhe hasin vështirësi. 

Gjithashtu sipas punimit të (Kumah, Damgaard dhe Elkjaer, IMF, 2009) në lidhje me 
kapitalin investues të palistuar në bursë ose jolikuid dhe mbështetur njëkohësisht në 
rekomandimet e pasqyruara ne manualin e Fondit Monetar Ndërkombëtar BPM6 
(balanced payment and international investment position manual 6), metodat e 
përdorura për vlerësimin e kapitalit investues të palistuar në bursë ndahen në dy 
kategori: metoda absolute dhe metoda relative. 

Metodat absolute: 

 Çmimi i transaksionit korrent37; 

 Vlerën aktuale e përfitimeve; 

 Vlera neto e aseteve (NAV) duke përfshirë ose jo emrin e mirë ose aktivet 
jomateriale; 

 Vlera kontabël e fondeve të veta (OFBV); 

 Metoda e shpërndarjes së vlerës globale38. 
Metodat relative: 

 Çmim/fitim (P/E); 

 Çmim/vlerë kontabël (P/B). 
                                                 
37 Kapitali i palistuar tregëtohet herë pas herë në tregje të ndryshme dhe pikërisht çmimi aktual ose korrent me 
të cilin kapitali shkëmbehet mes investitoreve në këtë treg quhet çmim aktual i transaksionit të kapitalit. 
Prferohet që të kryhen sa më shumë transaksione dhe për të përcaktuar këtë çmim dhe transaksion i duhet të 
këte ndodhur jo më heret se viti i fundit, në të kundërt preferohen të alternohen metodat e tjera. 
38 Sipas OECD (Organizates për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik), kuptimi i vlerës së shpërndarë 
globale është i tillë që nëse kapitali i një ndërmarrje investimi direkt është i palistuar por kjo ndërmarje 
i takon një grupi global ndërmarrjesh kapitali i të cilit është i listuar, vlera aktuale e tregut e gupit 
global të ndërmarrjeve mund të llogaritet dhe shpërndahet sipas veprimtarisë operative në çdo territor 
ekonomik. Këtu mund të flitet për indikatorë të tillë të shpërndarjes së vlerës si: shitjet, e ardhura neto, 
asetet etj). Kushti i vetëm i mospërdorimit të kësaj metode vlerësimi është që ndërmarrjet zënë një 
pjesë të vogël në një territor ekonomik ose/dhe aktivitete të ndryshme i kanë fillesat në territore të 
ndryshme ekonomike. 
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Të gjithë këta studiues bashkëngjitur manualit kanë dhënë përcaktimet përkatëse të 
çdo metode dhe avantazhet dhe disavantazhet e çdonjerës prej tyre (për të eliminuar 
përsёritjet e diskutimeve për secilën nga metodat e trajtuara mësipër, shih rubrikёn 
Anekse). 

2.2.17 Përmbledhje e metodave 
Kështu në përmbledhje të studimit për metodat e analizuara në lidhje më vlerën e 
ndërmarrjes (Dagiliene, Kovaliov Mačerinskas, Simanavičiene’, 2006) përcaktojnë të 
ndara në 4 grupe metodat e vlerësimit financiar të biznesit, duke patur si bazë sërish 
përafrimet dhe gjithë modelet që u diskutuan në çeshtjet e mësipërme të kapitullit. Të 
përmbledhura këto metoda paraqiten te Figura 2.11. 

 
Figura 2.11. Klasifkimi i metodave financiare të vlerësimit të ndërmarrjes (Përshtatur nga 

autori, 2014)39 

                                                 
39 Shënime shpjeguese për metodat e përfshira Figura 2.11, që nuk janë shpjeguar në kapitujt më lart:  
 Analiza DU POINT POINT është një metodë e matjes së performancës e inicuar nga Korporata Du 

Point në 1920 e cila ka në themel matjen e aseteve me vlerën kontabël bruto të tyre me qëllim që të 
sigurohet një kthim më i lartë nga kapitali i investuar (ROE). Sipas Du Point, ROE ndikohet nga 3 
komponentë: Marzhi i përfitimit, Kthimi total nga asetet dhe leva financiare (e matur me 
shumëfishuesin e kapitalit). Ky ndikim shprehet me formulën :

Kapital
Asete

Asete
Shitje

Shitjet
FitimiROE  ,  

 
shitjeveiTotali
brutoFitimibrutofitimitiMarzhi   

 Metoda e vleres relative është metoda e përcaktimit të vlerës së një aseti duke marrë në konsideratë 
vlerën e aseteve të ngjashme (është e kundërta e vlerës absolute). Për të llogaritur këtë vlerë të 
aksioneve merren në konsideratë raportet e ndërmarrjes (enterprise ratio) dhe raporti çmim /fitim. 
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2.2.18 Disa aspekte kritike të vlerësimit 
Në studimin tonë jemi duke trajtuar çdo element mbi vlerën e ndërmarrjes, përfshirë 
përkufizimet, implikimet në proçesin e vlerësimit, rëndësinë, si dhe faktorë të 
ndryshëm, që ndikojnë vlerën por krahas këtyre të rëndësishme janë edhe aspektet 
kritike që lidhen me këtë proçes. 

Në studimet e tij mbi vlerësimin e ndërmarrjes Fernandez (2013), thekson se krahas 
rëndësisë që ka vlerësimi si proçes duhet të konsiderohen edhe disa aspekte delikate të 
tij. Në vijim përmenden 8 aspekte kritike të proçesit të vlerësimit (shih Tabela 2.6). 

Tabela 2.6. Aspektet kritike të vlerësimit. 

1. Vlerësimi është një proçes dinamik dhe vendimtar 
Proçesi për vlerësimin e rreziqeve të pritshme dhe kalibrimin e riskut të bizneseve të 
ndryshme është vendimtar. 

2. Përfshirja e kompanisë 
Menaxherët e kompanisë duhet të jenë të përfshirë tërësisht në analizat e kompanisë, 
industrisë dhe në projeksionet e rrjedhjes së parasë. 

3. Multifunksional 
Që të kryhet mirë proçesi i vlerësimit në të nuk duhet të jenë të përfshirë vetëm 
menaxherët financiarë. Është me rëndësi që menaxherët nga departamentet e tjera të 
marrin pjesë në vlerësimin e flukseve monetare të ardhshme dhe rrezikun e tyre. 

4. Strategjik  
Paraqitja teknike e rrjedhjes monetare është e njëjtë për të gjithë llojet e vlerësimeve, 
por vlerësimi i rrjedhjes së parasë dhe kalibrimi i riskut duhet të meret në konsideratë 
në vendimet strategjike të çdo njësie biznesi. 

5. Kompensimi (kthimi) 
Cilësia e vlerësimit rritet kur në këtë proçes janë të përcaktuara qëllimet (shitjet rritja, 
përfitimet, investimet, …etj.), të cilat ndikojnë në kthimet e ardhshme të menaxherëve. 

6. Opsionet reale 
Nëse ndërmarrja ka opsione, ato duhet të vlerësohen në mënyrë korrekte sepse ato 
kërkojnë një trajtim të riskut shumë të ndryshëm nga ai i flukseve monetare. 

7. Analiza historike  
Duke qënë se përcaktimi i vlerës varet nga pritjet e ardhme, kryerja e një analize 
historike të situatës financiare, strategjive dhe zhvillimit konkurrues të ndërmarrjes 
ndihmon në vlerësimin e qëndrueshmërisë dhe saktësisë së parashikimeve të bëra. 

8. Teknikisht i saktë 
Korrigjimi teknik i referohet: a-llogaritjes së rrjedhjes monetare b-trajtimit adekuat të 
riskut që përkthehet në normat e skontimit c-vlerës së mbetur d-trajtimit të inflacionit. 

Burimi: Përshtatur nga Fernandez, 2013 
 

Çështjet e mësipërme duhet të lihen në vëmendje të drejtuesve financiarë dhe veçanërisht të 
menaxherëve, në rastet kur iu duhet të ndërmarin vendime të rëndësishme strategjike në 
lidhje me analizën dhe vlerësimin e performancës së ndërmarrjes. 
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2.3 Faktorët përcaktues të vlerës së ndërmarrjes 
Studimi i rëndësisë së vlerës së ndërmarrjes, metodave të përcaktimit të saj është një 
synim që paraqet interes të veçantë për shumë palë në tregjet financiare, për 
aksionerët, vlerësuesit, ekspertët kontabël, auditet, menaxheret, klientët, furnitoret etj. 

Në mbështetje të këtij vlerësimi ajo që është vendimtare për një ndërmarrje dhe që 
përbën fokusin kryesor të studimit tonë është analiza strukturore e faktorëve që 
ndikojnë në vlerën e ndërmarrjes. Studiuam në kapitullin e parë se lëvizja gjatë ciklit 
të jetës e ndërmarrjes shoqërohet me evoluim të vlerës së saj. 

Ky evoluim i vlerës është faktori përcaktues nëse një ndërmarrje do falimentojë apo 
do mbijetojë dhe zhvillohet në treg. Sipas studimit të Agwaral dhe Gort (2002), rreth 
5-10% e ndërmarrjeve falimentojnë dhe largohen nga tregu qysh në vitin e parë të 
aktivitetit te tyre. Këtij konstatimi i shtojmë edhe një fakt tjetër referuar në studimin 
që pjesa më e madhe e ndërmarrjeve falimentojnë brenda 5 viteve nga hyrja në treg40. 
Këto dy konstatime nxjerrin në pah nevojën për të përcaktuar cilat ndërrmarje në një 
shtrirje kohore të caktuar janë të suksesshme dhe cilat jo. 

Për të bërë këtë diferencim nuk mjafton vetëm krahasimi i vlerave të këtyre 
ndërmarrjeve, tëllogaritura gjetuara sipas metodave të caktuara, por përcaktimi, 
seleksionimi dhe analiza e faktorëve të ndryshëm ekonomiko-financiare bën 
diferencën reale të vlerës dhe suksesit të ndërmarrjeve në industri të caktuara.  

2.3.1 Binomi konsumator–aksioner në krijimin e vlerës  
Një rëndësi shumë të madhe në krijimin dhe maksimizimin e vlerës i vihet binomit 
aksioner-konsumator. Ekzistojnë dy vlera bazë për krijimin e të cilave drejtohen gjithë 
përpjekjet: vlera konsumatore dhe vlera e ndërmarrjes (aksionere). Një ndërmarrje 
përpiqet së pari të krijojë vlerë për konsumatorët e saj nëpërmjet përmirësimit të 
cilësisë, shumëllojshmërisë dhe çmimeve të produkteve dhe shërbimeve që ofron. Pasi 
krijohet vlera konsumatore menaxheret e ndërmarrjes presin që kjo vlerë të çojë në 
krijimin edhe rritjen e vlerës për aksionerët e ndërmarrjes, pra të arrrihet një kthim më 
i lartë se kostoja e gjthë kapitalit që ata kanë investuar. Në këtë pikë themi se vlera 
totale që mat edhe efektivitetin e të gjitha përpjekjeve në një ndërmarrje është sasia e 
vlerës konsumatore dhe asaj aksionare.  

Megjithatë nisur nga rëndësia për matjen, përcaktimin, drejtimin dhe krijimin e 
vlerave totale, ne përqendrohemi në punimin tonë vetëm në vlerën që krijohet nga 
ndërmarrja si dhe faktorët që kanë ndikuar në evoluimin e saj. 

2.3.2 Faktorёt e jashtёm dhe faktorёt e brendshёm tё vlerёsimit tё 
ndёrmarrjes 

Aktivitetet e ndërmarrjes ndikohen nga dy mjedise kryesore: mjedisi i brendshëm dhe 
mjedisi i jashtëm. Mjedisi i brendshëm përbehet nga punonjësit, pronarët dhe 
menaxheret e ndërmarrjes. Kurse në mjedisin e jashtëm përmendim industrinë ku 
ndërmarrja ushtron aktivitetin, inputet dhe produktet, si dhe gjithë aktorët e kuadrit 

                                                 
40 Agarwal, R., dhe Gort, M., “Firm and Product Life Cycle and Firm Survival”, Technological change, 
vol 92 no.2, 2002, pp 184-187. 
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40 Agarwal, R., dhe Gort, M., “Firm and Product Life Cycle and Firm Survival”, Technological change, 
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rregullator të tregjeve ku ndërmarrja operon. Për analizën e vlerës së ndërmarrjes 
shumë studiues sugjerojnë zbatimin e teorive të ekuilibrit të ekonomiksit të cilat 
përcaktojnë se që një ndërmarrje të zhvillohet dhe të rritë vlerën e saj në treg, duhet të 
ekzistojë një ekuilibër midis faktorëve të jashtëm në vetvete, faktorëve të brendshëm 
në vetvete, dhe midis të dy grupeve të faktorëve së bashku.  

Faktorët e jashtëm  
Në këtë grup faktorësh përfshihen: shteti, klientët, furnitorët, bankat dhe institucionet 
financiare.  

 Shteti është forca më e madhe që ndikon mbi vlerën e ndërmarrjes. Ky faktor 
nuk mund të ndikohet nga faktorë të tjerë ndaj karakterizohet si një faktor me 
risk shumë të lartë. Shteti ndikon në një ndërmarrje nëpërmjet legjislacionit të 
vendosur dhe organeve zbatuese të tij siç janë organet tatimore etj. Ky faktor 
ndikon në vlerë nëpermjet politikave të taksave që mund të jenë lehtësuese ose 
jo për kategori të ndryshme ndërmarrjesh, nëpërmjet granteve qeveritare që 
mbështesin ndërmarrjet apo persona juridike të veçantë si edhe nëpërmjet 
politikave investuese në sektorë me rëndësi të madhe ekonomike psh në 
infrastrukturë, kulturë, arsim, shëndetësi, investime të cilat qoftë direkt apo 
indirekt përcjellin ndikimin e tyre në ndërmarrje të caktuara. Sipas një studimi 
të kryer nga Organizata e Kombeve të Bashkuara rreth 18-24% e ndërmarrjeve 
e të reja falimentojnë në dy fazat e para të ciklit të jetës dhe 50% e tyre 
vendosin si shkaktar kryesor të falimentimit të tyre shtetin. Ato në fillimet e 
tyre e kanë të vështirë të shlyejnë detyrimet dhe nëse shteti nuk projekton 
politika mbrojtëse ose mbështetëse për këto kategori të veçanta ndërmarrjesh 
të reja në treg atëherë ato falimentojnë pa arritur të mbijetojnë dhe jo më të 
konsolidohen më tej në treg. 

 Klientët dhe furnitorët Nëse marrëdhënia shtet-ndërmarrje-bankë është e 
ekuilibruar paralelisht mundësohet edhe ekuilibri midis klientëve dhe 
furnitorëve në një ndërmarrje, si dy pole shumë të rëndësishëm në krijimin apo 
shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve të saj. Klientët shtojnë vlerë në 
ndërmarrje kur rritet numri dhe shumëllojshmëria e tyre, kur klientët janë të 
qëndrueshëm dhe cilësorë, ndërsa furnitorët shërbejnë si burim shumë i 
rëndësishëm inputesh ndikojnë me larminë e tyre, cilësinë, linjat e 
përmirësuara të furnizimit etj. 

 Institucionet financiare bankare dhe jobankare, janë burimi më i rëndësishëm 
i financimit përvec formës vetfinancuese (fondet e veta) në fazat e para të 
ciklit të jetës (krijimi dhe rritja), për shkak të vështirësive që kanë ndërmarrjet 
në këto faza, për të sigurar fonde nga tregjet e kapitalit. Bankat ose 
institucionet jobankare si faktor i jashtëm mbështesin ndërmarrjet sidomos me 
krijimin e kushteve lehtësuese të kreditimit, dhe në madhësinë e financimit të 
ofruar prej tyre, duke u mundësuar ndërmarrjeve sigurimin e fondeve. Për të 
gjitha ndërmarrjet por veçanërisht ato që po krijohen rishtaz shtrëngimi i 
kushteve financuese apo mohimi i të drejtës për mbështetje financiare në 
kushtet e një risku të lartë ku ato ndodhen do të çonte dëm çdo përpjekje 
investuese për rritje dhe rrjedhimisht do i shtynte ndërmarrjet e reja drejt 
falimentimit. Në këtë kontekst theksohet rëndësia e ekuilibrit të trefishtë 
ndërmarrje- shtet- dhe banke që do të mundësonte zhvillimin rritës të 
ndërmarrjes duke derivuar në një vlerë më të rritur të saj. 
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Ndaj konkludojmë se për mbijetesën dhe evoluimin e një ndërmarrje, është thelbësor 
arritja e ekuilibrit midis të gjithë faktorëve të mjedisit të jashtëm që ndikojnë në të 
duke synuar neutralizimin e vështirësive dhe pengesave në marrëdhëniet mes tyre 
gjithëmonë me synim rritjen dhe maksimizimin e vlerës së saj. 

Faktorët e brendshëm  
Tek ky grup përfshihen kryesisht: punonjësit, raportet manaxhim–pronar, struktura 
organizative, vlera e pasurive të paluajtshme, emri i mirë, risqet dhe volumi i 
fitimeve. Të analizuara në ndikimin veçmas që kanë në vlerën e ndërmarrjes i 
trajtojmë si më poshtë: 

 Punonjësit dhe vlera e kapitalit njerëzor Burimet më të rëndësishme të 
përdorura nga ndërmarrja janë burimet njerëzore. Baza e krijimit dhe rritjes së 
vlerës së saj varet nga shkalla e kënaqësisë së punonjësve. Nëse punonjësit e të 
gjithë niveleve hierarkike të ndërmarrjes kanë kushte shumë të mira pune si 
dhe ndjehen vazhdimisht të shpërblyer dhe të vlerësuar kjo përbën hallkën 
kryesore të zinxhirit vlerë konsumatore, vlerë aksionere për të arritur tek vlera 
e ndërmarrjes që është synimi thelbësor. 

Lind pyetja: cila është vlera e kapitalit njerëzor në ndërmarrje? 
E përcaktuar me formulë kjo mund të llogaritet duke shtuar vlerën e paamortizueshme 
të shpenzimeve të zhvillimit të punonjësve në çdo vit. Shpenzimet e kualifikimit të 
punonjësve janë më të vështira për tu llogaritur sesa shpenzimet e kërkim zhvillimit 
për dy arsye. E para sepse shpenzimet e kërkimit konsolidohen si një artikull në një 
pasqyrë financiare, trajnim-zhvillimi i punonjësve ka tendencën të shpërndahet 
gjërësisht në të gjithë ndërmarrjen dhe mund të përfshihen në artikuj të ndryshëm në 
pasqyrën e të ardhurave. Të veçosh këto shpenzime nga pagat dhe përfitimet e 
punonjësve është e vështirë për tu bërë. Së dyti punonjësit e një ndërmarrje janë të 
lëvizshëm dhe shpesh e bëjnë këtë duke lëvizur për tek konkurrentët që iu ofrojnë 
kushte më të mira. Duke përmbledhur ne mund të themi se duke marë parasysh 
vështirësitë praktike në vlerësimin e kapitalit njerëzor mund të caktojmë në këtë pikë 
faktorët që përcaktojnë vlerën që kapitali intelektual i shton ndërmarrjes: a) 
shpenzimet e kërkimit të ndërmarrjes në drejtim të trajnimit dhe zhvillimit të 
punonjësve; sa më të mëdha burimet aq më e madhe vlera që i transferohet kapitalit 
human, b) raporti i qarkullimit të punonjësve; nëse ky raport rritet, jeta e 
zhvlerësueshme për shpenzimet e punonjësit do të bjerë dhe bashkë me të edhe vlera e 
kapitalit njerëzor, c) nëse konsiderojmë kapitalin njerëzor si një “aktiv”, pikërisht 
kthimet shtesë që ne bëjmë mbi këtë aktiv, krijojnë vlerën. Për të krijuar këto 
përfitime shtesë, një ndërmarrje duhet të paguajë një punonjës më pak se sa ai ose ajo 
gjenerojnë në vlerën e saj (Bassi, Ludwig, McMurrer, Van Buren, 2002). 

Shembull41 Një bankë investimesh do të gjenerojë vlerë nga një tregëtar bonosh që 
punon për të, vetëm në qoftë se banka e paguan tregëtarin më pak sesa përfitimet 
që ai ose ajo gjeneron për ndërmarrjen. Një arsye pse tregëtari duhet të marë më 
pak, mund të jetë që banka ka aftësi unike për të lejuar tregtarin t’i sigurojë këto 
përfitime ndërmarrjes, të tilla aftësi mund të përmendim pozicionin e markës, 

                                                 
41 Bassi,L., Ludwig,J., McMurrer,D., Van Buren, M., (2002), “Profiting from Learning:Firm-Level 
Effects of Training Investments and Market Implications “Human Capital Investments and Firm 
Performance Singapore Management Review, Volume 4, No3, pp 61-76. 
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informacionet e siguruara ose listat e klientëve, një arsye tjetër mund të jetë jo 
ekonomike: kur banka e investimeve mund të ketë emër të mirë të tillë sa tregëtari 
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 Emri i mirë – Në përgjithësi, emri i mirë është vlera që një ndërmarrje ka mbi 
vlerën e saj kontabël ose mbi të quajturën vlerën libër të rregulluar. 
Ky faktor përfaqëson vlerën e aktiveve jo-materiale që nuk paraqiten 
shpeshherë në bilanc, por kontribuojnë për të krijuar një avantazh konkurrues 
të ndërmarrjes në sektorin përkatës. Emri i mirë krijohet kur ndërmarrja 
udhëheq në industri, ka portofol cilësor të konsumatorëve, si dhe kur përdor 
aleanca strategjike të fuqishme etj. Theksojmë rolin shumë të rëndësishëm të 
këtij faktori por problemi kryesor qendron në pamundësinë e llogaritjes së tij. 
Disa nga metodat e përdorura u diskutuan në kapitujt e mëparshëm por sërish 
sipas Levassaur & Quintart, 2013 dhe Fernandez 2008, metodat e përdorura 
japin thjesht nje vlerë të përafruar. Ato japin një qasje të përzierë: nga njëra 
anë, ata kryejnë një vlerësim statik të aseteve të kompanisë dhe nga ana tjetër 
përpiqen të përcaktojnë sasinë e vlerës që ndërmarrja do të gjenerojë në të 
ardhmen, duke sjellë në rritje të numrit të proçedurave të vlerësimit 
(Fernandez, 2013).   
Ndërmarrjet përpiqen të konkurrojnë në tregjet financiare në bazë të dallimeve 
të ndryshme në produkt, në cilësi, në pjesën e tregut por faktori “emër i mirë” 
është një aktiv i paprekshëm i cili diferencon ndërmarrjen nëpërmjet 
reputacionit në treg. Ky diferencim çon në fitime më të larta. Por pavarësisht 
se efektet e këtij tregues ndihen dukshëm në ndërmarrje gjithmonë mbetemi të 
kufizuar për të thenë saktësisht ndikimin që ka ai në vlerën e ndërmarrjes. 

 Stili i menaxhimit – Ka të bëjë me stilin që operojnë menaxherët në një 
ndërmarrje. Një stil menaxhimi agresiv kërkon të rritë firmën shumë shpejt, 
duke përdorur sasi të konsiderueshme të borxhit si formë për të arritur rritjen e 
fitimeve për aksion të kompanisë, ndërsa një menaxhim me konservativ është i 
prirur të përdorë më pak borxh për të rritur përfitimet dhe si rrjedhim edhe 
vlerën e një ndërmarrje. 

 Risqet dhe volumi i fitimeve – Risku dhe kthimi përbëjnë faktorin parësor bazë 
kur ndërmarrja vlerësohet nga analistë, ekspertë, studiues e vlerësues të 
specializuar. Dy qëllimet kryesore të ndërmarrjes që në fazën e krijimit dhe 
deri në konsolidimin e mirë të saj është reduktimi i riskut dhe rritja e fitimit. 
Risku mund të reduktohet nëpërmjet diversifikimit të portofolit të aseteve të 
saj por dhe të aktiviteteve që kjo ndërmarrje ushtron. Ndërsa rritja dhe 
maksimizimi i fitimeve mund të arrihet nga kombinimi i të gjithë faktorëve të 
brendshëm dhe të jashtëm të diskutuar deri tani si dhe nga riinvestimi që 
ndërmarrja mund t’iu bëjë fitimeve të pashpërndara. Mbajtja në kontroll dhe 
ulja e risqeve si dhe volum i lartë dhe i qëndrueshëm i fitimeve janë dy tregues 
që ndërmarrja ka rritur vlerën e saj. 

 Vlera në rritje e pasurive të paluajtshme – Kohët e fundit ekonomia shqiptare 
dhe veçanërisht industria e ndërtimit kanë pësuar një rritje të lartë dhe shumë 
të shpejtë. Duke qenë se pasuria e paluajtshme përbën një aset në ndërmarrje 
në kuadrin e përcaktimit të vlerës së ndërmarrjes shumë e rëndësishme është 
dhe studimi i ndryshimit të vlerës së pasurive të paluajtshme. Në përkufizimin 
e vlerësimit të pasurive të patundshme thuhet se vlerësimi është arti ose 
shkenca e përcaktimit të vlerës për një qëllim “specifik”. Shprehja ‘për një 
qëllim specifik’ i referohet faktit që ka një sërë qëllimesh për të cilat një 
vlerësues duhet të vlerësojë një pasuri e patundshme. Pra mund të kemi vlera 
të ndryshme për të njëjtën pronë dhe për të njëjtin moment vlerësimi, vlera që 
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do të varen nga qëllimi për të cilin bëhet vlerësimi. Mund të kërkohet 
vlerësim:  

-për shitje  

-për blerje  

-për qëllime huadhënie 

-për qëllime të dhënies me qira  

-për qëllime sigurimi  
-për raportime financiare 

-për qëllime rizhvillimi etj. 

Sipas specialistes së vlerësimit Alliu (2010) faktorët që shkaktojnë ndryshime në 
vlerën e asetit “pronë” si rrjedhim në gjithë vlerën e ndërmarrjes janë42: 

a) rritja apo ulja e numrit të popullsisë , 

b) shpërndarja e popullsisë sipas moshës, 

c) çdo ndryshim në raportin të martuar/beqar, 

d) ndryshimet në shitje dhe modë, 

e) ndryshimet e zonave në modë, 

f) ndryshimet në tipin e shoqërisë, 

g) ndryshimet në teknologji, 

h) h-ndryshimet ne metodat e ndërtimit, 

i) oferta në para, 

j) kostot financiare, çdo përmirësim apo keqësim në kuptimin e komunikimit dhe  

k) planet rregulluese. 

Rritja e vlerës së pasurive të paluajtshme vitet e fundit ka sjellë një rritje të aktivit të 
ndërmarrjeve veçanërisht atyre të ndërtimit dhe gjithashtu të kapitaleve të tyre. 

2.3.3 Analiza e formave të tjera të klasifikimit të faktorёve ndikues 
mbi vlerën e ndërmarrjes 

Shumë autorë si Pratt, (1998), Damodaran (2002), Black, Wright, Davis (2001) 
theksojnë rëndësinë e analizimit të faktorëve që ndikojnë maksimizimin e vlerës që 
është dhe qëllimi kryesor i gjithë aktivitetit të ndërmarrjes. Nëse studiojmë analizat e 
afruara nga teoricienë të ndryshëm përgjithsisht vëmë re se ata vlerësojnë në 
klasifikim dhe analizë kryesisht faktorët që rritin vlerën ndërkohë shumë e 
rëndësishme dhe me interes gjithashtu të madh është studimi i faktorëve që ulin 
progresin e vlerës. Copland, Coller, Murin (2000) dhe Akalu (2002) përcaktojnë si 
kompleks, shumë pak i hulumtuar dhe që kërkon investigime të hollësishme për 
proçesin e analizës së ndikimit të faktorëve në përcaktimin e vlerës në të gjitha 
ndërmarrjet. Nëse analizojmë punimet e Rappaport (1998), i cili ishte i pari që ndërtoi 
modelin dhe theksoi rëndësinë e faktorëve të vlerës në të gjithë sistemin drejtues të 
                                                 
42 Alliu, E., “Bazat e vlerësimit të pasurive të paluajtshme” 2010, fq. 27-32. 
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një ndërmarrje dhe i klasifiokoi këta faktorë në a) operacionale, b) financare dhe c) 
faktorë të grupit investues. Norton e Kaplan (1996) korrektojnë ndarjen e mësipërme 
duke i grupuar në a) financiare, b) të brendshëm, c) inovacione dhe d) të blerësve. 
Ndërkohë që Fernandez (2007) zgjedh si faktorë kyç të vlerës, katër faktorët: rritjen, 
kthimin, riskun dhe normat e interesit. Sipas tij kthimi i kërkuar nga kapitali, rritja e 
ndërmarrjes dhe kthimi nga investimet janë faktorë kyç në përcaktimin e vlerës. 
Ndërkohë që duhet të theksojmë se kthimi i kërkuar nga kapitali është një faktor 
kompleks që në vetvete varet edhe nga variabla të tjerë si norma e interest pa risk (e 
pakontrollueshme), nga rrjedhja e pritshme e parasë si dhe nga dy risqet që 
karakterizojnë kapitalin ai financiar dhe ai operativ. 

 
Tabela 2.7. Faktorët që ndikojnë vlerën e kapitalit (parametrat e vlerës) 

RRJEDHJET E 

ARDHME TË 

PRITURA TË KESHIT 

Kthimi i pritur nga 
investimi 

Periudha e avantazhit konkurrues 
Asetet në vend 
Marzhi i fitimit 
Mjedisi rregullator 
Taksat 

Rritja e pritur e 
ndërmarrjes 

Kultura e ndërmarrjes (punonjësit, menaxherët) 
Barrierat e tregut 
Rregullimet dhe dipozitat 
Struktura konkurruese e industrisë 
Sipërmarrje të reja /produkte të reja 
Teknologjia 
Opsionet reale 

KTHIMI I KËRKUAR 

NGA KAPITALI 

Norma e interesit pa risk  
Primi i riskut të tregut  
Risku operativ Industria, vendet, ligjet 

Kontrolli i operacioneve 
Blerёsi/objektivi 
Risku i perceptuar i tregut 

Risku financiar Financimi 
Likiuditeti 
Madhësia 
Menaxhimii i riskut 

Komunikimi i tregut  
Burimi: Fernandez (2007), përshtatur nga autori. 

 
Faktorët e parasitur mësipërm (Tabela 2.7) sipas Ferndandez janë të përgjithshëm por 
është shumë e rëndësishme që një ndërmarrje të identifikojë me kujdes parametrat më 
të rëndësishëm dhe më specifikë që ndikojnë në krijimin dhe rritjen e vlerës së 
ndërmarrjes. 

Disa studiues të tjerë si Tcheremnich (2000) dhe Quish (2010), kanë përcaktuar një sërë 
komponentesh (faktorësh) që ndikojnë në rritjen dhe uljen e vlerës ose më saktë në uljen e 
progresit të vlerës duke i klasifikuar ata fillimisht në grup faktorësh të brendshëm dhe të 

jashtëm më pas riklasifikohen në rritës apo zbritës të vlerës. Quish (2010) ka hartuar 
klasifikimin e mëposhtëm të faktorëve ndikues të vlerës. Për një paraqitje të shtjelluar të këtijë 

klasifikimi shih Tabela 2.8 dhe  

Tabela 2.9. 
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Tabela 2.7. Faktorët që ndikojnë vlerën e kapitalit (parametrat e vlerës) 

RRJEDHJET E 

ARDHME TË 

PRITURA TË KESHIT 

Kthimi i pritur nga 
investimi 

Periudha e avantazhit konkurrues 
Asetet në vend 
Marzhi i fitimit 
Mjedisi rregullator 
Taksat 

Rritja e pritur e 
ndërmarrjes 

Kultura e ndërmarrjes (punonjësit, menaxherët) 
Barrierat e tregut 
Rregullimet dhe dipozitat 
Struktura konkurruese e industrisë 
Sipërmarrje të reja /produkte të reja 
Teknologjia 
Opsionet reale 

KTHIMI I KËRKUAR 

NGA KAPITALI 

Norma e interesit pa risk  
Primi i riskut të tregut  
Risku operativ Industria, vendet, ligjet 

Kontrolli i operacioneve 
Blerёsi/objektivi 
Risku i perceptuar i tregut 

Risku financiar Financimi 
Likiuditeti 
Madhësia 
Menaxhimii i riskut 

Komunikimi i tregut  
Burimi: Fernandez (2007), përshtatur nga autori. 

 
Faktorët e parasitur mësipërm (Tabela 2.7) sipas Ferndandez janë të përgjithshëm por 
është shumë e rëndësishme që një ndërmarrje të identifikojë me kujdes parametrat më 
të rëndësishëm dhe më specifikë që ndikojnë në krijimin dhe rritjen e vlerës së 
ndërmarrjes. 

Disa studiues të tjerë si Tcheremnich (2000) dhe Quish (2010), kanë përcaktuar një sërë 
komponentesh (faktorësh) që ndikojnë në rritjen dhe uljen e vlerës ose më saktë në uljen e 
progresit të vlerës duke i klasifikuar ata fillimisht në grup faktorësh të brendshëm dhe të 

jashtëm më pas riklasifikohen në rritës apo zbritës të vlerës. Quish (2010) ka hartuar 
klasifikimin e mëposhtëm të faktorëve ndikues të vlerës. Për një paraqitje të shtjelluar të këtijë 

klasifikimi shih Tabela 2.8 dhe  

Tabela 2.9. 
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Tabela 2.8. Faktorët e brendshëm të cilët ndikojnë në vlerësimin e ndërmarrjes43 

FAKTORËT QË RRITIN VLERËN E 
NDËRMARRJES 

FAKTORËT QË ULIN VLERËN E 
NDËRMARRJES 

Madhësia më e madhe e të ardhurave Madhësia më e vogël e të ardhurave 
Normë e lartë e rritjes së të ardhurave Normë e ulët e rritjes së të ardhurave 
Ekipe të forta, të ndryshme të menaxhimit Ndërmarrje veçanërisht të varura vetëm nga 

pronari 
Historik fitimesh të vazhdueshme Historik fitimesh jo të vazhdueshme 
Cash flow i parashikuar i fortë dhe i 
qëndrueshëm 

Cash flow i paparashikuar i dobët dhe jo i 
qёndrueshëm 

Konsumatorё të përhershëm  Konsumatorё vetëm njëherë 
Marzhi i lartë i operimit në industri  Marzhi i ulët i operimit në industri  
Barriera të forta për hyrjen në treg Barriera të vogla për hyrjen në treg 
Produkte dhe teknologji te rregjistruara  Produkte dhe teknologji tё parregjistruara  
Ekspozimi i ulët ndaj konkurrencës së huaj Ekspozimi i lartë ndaj konkurrencës së huaj 
Potencial i lartë në treg Potencial i kufizuar në treg 
Kapital punues i mjaftueshëm për të 
mbështetur rritjen 

Kapital punues i pamjaftueshëm për të 
mbështetur rritjen 

Kërkesa të ulëta vjetore të shpenzimeve 
kapitale 

Kërkesa të larta vjetore të shpenzimeve 
kapitale 

Ekspozimi i ulët ndaj ndryshimeve 
teknologjike 

Ekspozimi lartë ndaj ndryshimeve 
teknologjike 

Kanale shpërndarëse të shitjeve të 
shumëfishta dhe të fuqishme 

Një kanal shpërndarës i dobët i shitjeve 

Asetet e nënvlerësuara Asetet e mbivlerësura  
Burimet e shumta të të hyrave  Burim i vetëm i të hyrave 
Pjesë e fortë e industrisë në treg Pjese e ulët e industrisё nё treg 

Markë e njohur dhe e fortë Markë e dobët 
Pajisje moderne dhe me produktivitet të lartë Pajisje të vjetёruara 

Borxh i ulët në raport me kapitalin  Borxh disi i lartë në raport me kapitalin 
Pasqyra financiare të audituara  Pasqyra financiare të përpiluara 
Fuqi punëtore jo të unifikuara Sindikatat e fuqisë punëtore  
Detyrime të financuara plotësisht  Detyrime të pafinancuara 
Marrëveshje me shkrim të firmosura nga 
klientët  

Marrëveshje të pashkruara nga klientët  

Marrëveshje me punonjësit kyç të 
ndërmarrjes 

Asnjë ose marrëveshje të dobëta me 
punonjësit kyç të ndërmarjes  

                                                 
43 http://lyonssolutions.com/article-business-valuation-company-and-external-factors.html, (2010). By 
Bill Quish, Mergers and Acquisitions Advisor and Certified Exit Planning Advisor (CEPA). Shënim: 
Klasifikimi i faktorëve në Tabela 2.8 dhe  
Tabela 2.9 është për kompanitë e përgjithshme dhe për industri specifike. 
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Plan biznesi i shkruar  Asnjë plan biznesi 
Rishikim i kujdesshёm i ndryshimeve të 
fundit ligjore 

Mosrishikim i ndryshimeve të fundit ligjore 

Pasqyra e pastër e bilancit Pasqyrë jo e rregullt e bilancit me asete të 
dala jashtë përdorimit  

Historiku i përmbushjes së projekteve 
financiare  

Projekte financiare jo të vazhdueshme/jo të 
përmbushura 

   

Tabela 2.9. Faktorët e jashtëm që ndikojnë në vlerësimin e biznesit. 

FAKTORËT QË RRITIN VLERËN E 
NDËRMARRJES 

FAKTORËT QË ULIN VLERËN E 
NDËRMARRJES 

Tregu i shkrirjeve dhe blerjeve është aktiv  Tregu shkrirjeve dhe blerjeve nuk është aktiv 
Kompania është në një industri rritëse  Kompania ndodhet në një industri në 

maturim ose rënëse  
Ekonomia është në rritje Ekonomia është në rënie ose me vështirësi në 

rritje  
Normat e interesit janë të ulëta Normat e interesit janë të larta ose po rriten 

me shpejtësi  
Blerësit strategjikë kanë “kesh”  në dorë për 
përdorim  

Blerësit strategjikë mbajnë lekët, pa i 
përdorur  

Blerësit e kapitalit privat investojnë / blejnë  Blerësit e kapitalit privat nuk investojnë/ nuk 
blejnë  

Komisionet e transaksioneve janë të ulëta Komisionet e transaksioneve janë të larta  
 Burimi: Quish (2010), përshtatur nga autori 

Gjithashtu duke analizuar punën e Tcheremnich (2000) dhe Pratt (1989) shohim se 
përveç idesë për ndarjen e faktorëve në të brendshëm ose të jashtëm në varësi të 
ndikimit të dy mjediseve përkatëse mbi ndërmarrjen, shohim gjithashtu edhe dy 
modele të tjera ndarjesh të faktorëve, ato cilësore (që janë të pamatshëm në shifra) 
dhe ato sasiorë (të matur në shifra) si dhe ndarjen në faktorë financiarë ku hyjnë ata që 
shprehen në para dhe jofinanciare (që nuk shprehen në para). 

Në veçanti analiza a faktorëve cilësorë si ndikues të vlerës së ndërmarrjes kërkon 
aftësi shumë të mira vlerësuese si dhe një punë të vazhdueshme kërkimore shkencore. 
Me vite të tëra është bërë një punë shumë e madhe nga autorë të ndryshëm të huaj, për 
të përcaktuar një metodë finale vlerësimi sipas fushës ku ndërmarrja operon si dhe për 
të gjetur, klasifikuar apo përcaktuar ndikimin e faktorëve në vlerë, por përsëri ka 
mungesa të mëdha në këtë drejtim. Madje vlen të përmendet që në Shqipëri nuk ka 
studime të mirëfillta për vlerën e një ndërmarrje ndërsa aq më tepër studimet për 
përcaktimin e ndikimit të faktorëve të ndryshëm në ndërmarrje të një sektori të 
veçantë mungojnë fare. Kjo vështirëson studimin tonë si në drejtim konceptual të 
këtyre termave por gjithashtu edhe në atë praktik. 

Në vazhdim të përpjekjeve për të klasifikuar dhe përzgjedhur një ndarje të ngjashme 
të faktorëve duke i përcaktuar si të tillë që rritin apo ulin vlerën, kanë analizuar në 
detaje vlerësuesit e Vant Group (2010), të cilët përcaktojnë si faktorë ndikues në uljen 
e vlerës dhe faktorë përcaktues të rritjes së vlerës.44 

                                                 
44 VANTGROUP, 15-16 October, 2010, “What factors impact value?”, 10th Global Conference on 
Business & Economics, Rome, Italy, ISBN:978-0-9830452-1-2. Shënim: Vant Group, është grupimi i 
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44 VANTGROUP, 15-16 October, 2010, “What factors impact value?”, 10th Global Conference on 
Business & Economics, Rome, Italy, ISBN:978-0-9830452-1-2. Shënim: Vant Group, është grupimi i 
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Faktorët rritës të vlerës: 
1. Rritja vjetore e shitjeve 

Shitësit dhe blerësit duhet të jenë të interesuar për rritjet vjetore të shitjeve, 
sepse mjafton dhe një rritje e vogël prej 5% e shitjeve për të dhënë një ndikim 
të rëndësishëm në krahasim me një ulje vjetore të shitjeve. 

2. Të punësuarit “çelës” në ndërmarrje 

Kjo ka të bëjë me domosdoshmërine që të punësuarit (punonjësit dhe 
menaxherët) në një ndërmarrje të kenë njohuri të plota për proçeset e 
brendshme, produktet dhe shërbimet si dhe të jenë vazhdimisht në kontakt me 
klientët dhe furnitorët. Ky element është shumë i rëndësishëm sidomos në 
ndërmarrjet qё janë në fazat e para të jetës. Gjithashtu vlerësimi si duhet i 
proçesit të trajnimit të vazhduar të punonjësve jep vlerë jo vetëm në 
operacionet e përditshme por siguron një bazë për operimin korrekt të 
ndërmarrjes edhe në situatat kur personeli ka vështirësi. Pra mbajtja dhe 
trajnimi i vazhduar i punonjësve bën ndryshimin mes suksesit dhe dështimit të 
një ndërmarrje dhe rrjedhimisht ndikon në rritjen e vlerës. 

3. Sistemet dhe strukturat 

Manualet e trajnimit dhe ato proçeduriale në organizimin e një biznesi 
tregojnë një pozitë të fortë të ndërmarrjes. Një sistem brenda ndërmarrjes që 
parashikon që jo vetëm të zëvendësojë menjëherë punëtorët e humbur por t’i 
trajnojë në një kohë sa më të shkurtër dhe vazhdimisht ata, është një nga 
synimet më të rëndësishme për një pronar të ri. Modeli i ndërmarrjes me 
struktura dhe sisteme të mirëndërtuara dhe të menaxhuara si duhet është 
modeli që synohet të arrihet, ai i cili ndihmon në rritjen e vlerës. 

4. Planet e biznesit dhe marketingut 

Ndërtimi dhe përdorimi i duhur i planeve të biznesit është një tregues i një 
ndërmarrje të mirëorganizuar. Këto plane marketing mund të jenë një 
udhëzues për fillimin një biznesi të ri si dhe një rrugë për të kaluar nga një 
nivel biznesi në tjetrin duke mundësuar progresin e vlerës së ndёrmarrjes. 

5. Përshkrimet e punës dhe listat organizative 

Ky faktor ka të bëjë me domosdoshmërinë e hartimit të skedarëve që tregojnë 
emrin, funksionin dhe kohën e punës në ndërmarrje të të gjithë të punësuarve, 
elementë që duhet të jenë qartësisht të përfshirë në çdo plan biznesi. Ato 
gjithashtu duhet të përfshijnë përshkrimin e punës të çdo punonjësi, menaxheri 
apo vetë pronarit të ndërmarrjes. Në këtë formë bëhet e mundur nga çdo 
vlerësues i biznesit, që të kuptojë funksionet kryesore të të gjithë punonjësve 
si dhe çfarë roli ata kanë në gjithë ndërmarrjen. 

6. Forca shitje të fuqishme  

Një forcë shitjeje e fortë dhe e mirëtrajnuar është një mjet shumë efektiv për 
blerësin, duke e ndihmuar fuqishëm atë në të gjitha transaksionet dhe 

                                                                                                                                            
themeluar në 1999 dhe është një nga firmat e brokerimit me të mëdha dhe më me influencë, me qendër 
në Dallas. The Vant Group janë të specializuar me një experiencë 200 vjeçare, në vlerësimin e 
bizneseve, në procesin e shitjeve dhe blerjeve. 
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rrjedhimisht në rritjen e shitjeve. Pra aftësia e forces shitëse për të tërhequr 
konsumatorin është një mënyrë e drejtpërdrejtë që ndikon në rritjen e vlerës së 
një ndërmarrje. 

7. Lokalizim shumë i mirë i ndërmarrjes 

Lokalizimi është një mjet shumë i rëndësishëm për ndёrmarrjet qofshin këto 
shërbimi, tregetimi apo shpërndarëse. Pikërisht vendndodhja e tyre përbën një 
element kyç për të punësuarit në të, konsumatorët apo furnitorët. Çdo vendosje 
e saj në lokalitete të largëta ose në zona jo të favorshme do të rritë shpenzimet 
për punëtorët, do të largoje furnitorët apo klientët. Kjo do të sillte ulje të 
shitjeve, ulje të klientelёs, vështirësi për puntorët si rrjedhim do të ndikonte në 
vlerën e ndërmarrjes. Ky ndikim vihet re nëse studiojmë si shembull sektorin e 
ndërtimit. Shihet që kompani të mëdha me aktivitete gjerësisht të shpërndara 
në të gjithë Shqipërinë, si TID shpk, 2-Edil AL, Riviera shpk e të tjerë, i kanë 
kushtuar një rëndësi të veçantë lokalizimit dhe kanë zgjedhur për të ndërtuar 
gjithëmonë në zona të pozicionuara shumë mirë nga ana gjeografike si dhe në 
mjedise të tilla që favorizojnë mundësinë për rritje të shitjeve të këtyre 
ndërtimeve, duke rritur çmimin e tyre dhe automatikisht duke çuar në progres 
të vlerës së këtyre kompanive ndërtuese. 

8. Pronësia intelektuale 

Shumë ndërmarrje ofrojnë shërbime të veçanta si dhe kanë njohuri të 
specializuara në një drejtim të caktuar kjo i atribuohet kapitalit intelektual që 
disponon kjo ndërmarrje. Pra pavarësisht se një firmë mund të mos zotërojë 
një patentë apo një markë të tregetueshme të afirmuar në treg përsëri mund të 
ofrojë veprimtari si dhe produkte të veçanta që rrisin prestigjin e kësaj 
ndërmarrje. Kjo do të thotë se zotërimi i këtyre njohurive të specializuara 
(pronёsia intelektuale), nga stafi i ndërmarrjes përbën një mjet shumë të 
rëndësishëm në rritjen e vlerës se saj. Shembull mund të përmendim një 
website të projektuat mirë, nëpërmjet përdorimit të cilit mund të kenë 
përfitime të gjithë hierarkia organizative e ndërmarrjes, nga punonjësit deri të 
pronaret si edhe furnitorët, klientët apo investitoret. Ky website i 
mirëorganizuar ofron akses dhe mundësi informimi të detajuar dhe lehtësi 
përdorimi në çdo nivel të strukturës së ndërmarrjes. 

9. Pasqyra financiare te përditësuara 

Ky faktor ka të bëjë me rëndësinë që ka organizimi i funksioneve financiare 
bazuar në praktikat e pranuara të kontabilitetit. Është e domosdoshme 
përditёsimi i të dhënave dhe mënyrës së paraqitjes së tyre në pasqyrat finaciare 
në përputhje me çdo ndryshim të praktikave kontabël, sepse në të kundërt çdo 
blerës i një ndërmarrjeje do të ishte skeptik në vlerësimin financiar të 
ndërmarrjes dhe do të ngurronte ta blinte atë. Pra duhet një organizim i 
përhershëm i qëndrueshёm i rrjedhjes së të ardhurave dhe shpenzimeve, nga 
faturat në librin e madh dhe në fund në bilanc. Kështu pronarët do të kenë në 
dorë të gjithë veprimtarinë të dokumentuar në detaje. 

10. “Largimi” i pronarit nga ndërmarrja 

Nëse një ndërmarrje është e oganizuar në mënyrë të tillë që gjithë veprimtaria 
e brendshme e punonjësve dhe stafit si dhe me klientët kryhet në mënyrë të 
pavarur dhe lirshëm pa prezencën e pronarit atëherë kjo i rrit reputacionin 
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ndërmarrje dhe e bën të funksionojë mirë vetë pa probleme. Nëse pronari në të 
kundërt kërkon të përfshihet dhe dominojë gjithë strukturën e opercioneve 
atëherë ecuria ditore e ndërmarrjes do të vuaje nga efektet e ndërhyrjes së 
pronarit. 

11. Baza e larmishme e klientëve afatgjatë 

Të kesh një bazë të shumëllojshme klientesh besnikë është një tregues për një 
vlerësim të lartë të ndërrmarjes. Pikërisht sipas specialisteve të këtij grupi, një 
ndërmarrje me një grup shumë të madh klientësh edhe nëse secili prej tyre nuk 
përbën më shumë se 20% të të ardhurave totale të ndërmarrjes përbën një 
tregues ideal për të dy palët në transaksion.  

Gjithashtu nisur nga përcaktimet e ekspertëve të VANT Group (2010), Fernandez 
(2007)45 e të tjerë mund të analizojmë si reduktues të vlerës disa faktorë. Faktorët 
reduktues të vlerës si më poshtë: 

 Mungesën e të dhënave financiare ose pamjaftueshmërinë e tyre   
Dihet që të gjithë pasqyrat financiare si dhe çdo raportim tjetër bëhet mbi 
bazën e parimeve të pranuar të kontabilitetit të një vendi të caktuar. Në rast se 
informacioni nuk është ruajtur korrekt, blerës të ndryshëm si dhe vetë 
drejtuesit e ndërmarrjes nuk kanë mundësi të përcaktojnë fitimet apo rrjedhjen 
e keshit gjithashtu nuk mund të llogaritet as vlera korrente e ndërmarrjes. 

 Arsyet e diskutueshme të shitjes  
Kur motivi i shitjes nuk është shumë i qartë ky përbën një problem dhe dyshim 
për palën blerëse të një ndërmarrje sepse duhet të shihet me kujdes nëse 
ndërrmarrja është nxjerrë në shitje në kushte të shëndosha financiare p.sh. kur 
shitesi ka arritur moshën e pensionit dhe kjo është një arsye optimiste tek 
blerësi apo për kushte të tjera apo presione të caktuara detyrohet të shesë 
ndërmarrjen dhe kjo përçon pesimizëm dhe pasiguri tek blerësi. 

 Vendndodhja jo e përshtatshme   
Është një faktor regresi për vlerën e ndërmarrjes sepse nëse një ndërmarrje nuk 
pozicionohet mirë në hyrje të saj në treg, apo në vazhdimësinë e aktivitetit të 
saj, kjo përbën një pengesë për punën zinxhir të prodhuesve, furnitorëve apo 
klientëve duke vështirësuar gjithë rrjetin e opercioneve të brendshme të kësaj 
ndërmarrje. 

 Forca shitëse të dobta   
Është e rëndësishme në këtë pikë sepse nëse forcat shitëse nuk ekzistojnë ose 
nuk mirëorganizohen dhe ndërmarja e ka të pamundur të vendosë qëllimet 
shitëse dhe të parashikojë raportet me ndërmarrjet e tjera simotra. 

 Mungesa e planeve zyrtare të biznesit pa këto plane zyrtare ndërmarrja mund 
të ecë vetëm në hapat ekzistuese në të gjithë veprimtarinë e saj dhe nuk 
mundet të përmirësojë ose rritë numrin dhe cilësinë e opercioneve të saj, duke 
ndikuar në regresin e vlerës së ndërmarrjes, sepse planet në vetëvete janë një 
tregues i progresit. 

 Kushtet jo të mirëmbajtura të ndërmarrjes krijojnë një impakt të parë negativ 
tek blerësi që dëshiron të investojë në të. Pra krijohet ideja se kjo pamje fizike 

                                                 
45 Shih Tabela 2.8 dhe Tabela 2.9. 
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jo e pastër e ndërmarrjes është tregues që nuk funksionon mirë ndëmarrja në 
çdo detaj.  

 Infrastrukturë e dobët dhe mungesë e punonjësve të specializuar  
Këta dy faktorë janë vendimtarë për suksesin e ndërmarrjes sidomos në 
suksesin e pronarëve të rinj. Këta tregues sipas specialistëve të vlerësimit, janë 
kryesore në sigurimin e vazhdimsisë në rastin e kalimit të pronësisë, rast ku 
pronarët ekzistues është vështirë të zëvendësohen dhe kjo lëvizje e tyre ka një 
impakt negativ në vlerën e ndërmarrjes. 

 Performancë vjetore e paqёndrueshme  
Faktori i paqёndrueshëm përbën rrezik dhe një problem të pazgjidhshëm në 
sytë e blerësve ose shitësve dhe është një “flamur i kyq” pёr ta. Duke bërë 
kështu që nga analiza e këtyre investuesve ndërmarrja të ketë një vlerë në 
regres. 

 Përshtypja e parë (“curb appeal”46) e keqe  
Nëse pamja e parë që krijon blerësi është në dukjen e parë joprofesionale. Kjo 
krijon një impakt negativ në përcaktimin e vlerës që blerësi ka për qëllim t’i 
bëjë ndërmarrjes.  

 Përfitimet e padeklaruara veçmas (të paprovuara) të pronarit   
Nëse fitimet personale pronari nuk i pasqyron më vete në një tjetër dokument 
të ndarë nga fitimet e ndërmarrjes, kjo është vështirësi vendimarrjen tek 
blerësi, sepse paralelisht është krijuar një mbivendosje në pasqyrat finaciare 
dhe fitimet që mund të sigurojë vetë ndërmarrja nuk janë qartësisht të 
pasqyruara dhe të ndara nga fitimet personale të pronarit. Kështu krijohet një 
zonë e errët tek kontabiliteti që vështirëson ose vë në dilemë vlerësimin nga 
investuesi përkatës. 

 Mosraportimi i të hyrave në para  
Ky është një tregues thelbësor në vlerësimin e ndërmarrjes sepse mosraportimi 
i keshit nuk shërben në përcaktimin e saktë të çmimit të shitjes në ndërmarrje. 
Gjithashtu nëse kjo fshehje përsëritet kjo përbën një aktivitet mashtrues i cili 
paralajmëron për qëllime të tjera të fshehura të paligjshme të ndërmarrjes apo 
me saktësisht drejtuesve të saj. 

 Rënia e shitjeve   
Ndonëse rritja e shitjeve është një tregues i rritjes së ndërmarrjes, edhe rënia 
qoftë dhe e lehtë e nivelit të shitjeve është akoma më e rëndësishme për 
blerësin apo huadhënësin sepse përbën një sinjal shqetësues dhe ai do të shohë 
në veçanti arsyet reale që kanë sjellë këtë reduktim të shitjeve. Por edhe ky 
fakt përbën një faktor që ndikon negativisht në progresin e vlerës së 
ndërmarrjes. 

 Qendrimi jo korrekt i shitësit   
Nëse shitësi në një ndërmarrje nuk prezantohet si bashkëpunues, është i 
pamotivuar apo nuk raporton si duhet në lidhje me informacionin që kërkon 
blerësi, kjo përbën arsye të madhe dhe negative në sytё vlerësues të blerësve. 

                                                 
46 Curb appeal = outward appearance (pamja e jashtme). 
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46 Curb appeal = outward appearance (pamja e jashtme). 
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 Kapital i lartë punues47   
Shpesh ndëmarrjet nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur, faktit se sa fonde 
duhen për të gjithë veprimtarinë. Në këtë pikë theksi i vihet rëndësisë që ka 
matja e kapitalit punues të nevojshem për operimin e ndërmarrjes, nga blerёsit. 
Kapitali punues është një tregues i gjendjes së bilancit, dhe na informon 
saktësisht sa mbetet pasi përdoren të gjithë mjete afatshkurtra burimet për të 
shlyer të gjitha detyrimet. Pikërisht një avantazh kryesor i këtij treguesi që 
shton vlerë në ndërmarrje është fakti se edhe nëse të gjitha kushtet e tjera të 
ndërmarrjes janë shumë të mira, pamjaftueshmëria e kapitalit punues çon në 
presion të ndërmarrjes, në rritje të huamarrjes ,në pagesa të vonuara të 
detyrimeve, në interesa më të larta të caktuara nga bankat për huatë që do të 
marrë ndërmarrja etj. Të gjitha këto zbehin panoramën e vlerës së ndërmarrjes 
në sektorin përkatës. 

 Përqendrim i lartë i klientëve   
Ky faktor vlerësohet me një vëmendje të veçantë nga blerësit apo huadhënësit, 
madje ata përdorin formula të veçanta për të përcaktuar si dhe sa ndikon ky 
tregues në totalin e të ardhurave. E përllogaritur afërsisht sipas specialisteve 
humbja e nje klienti kryesor i koston ndërmarrjes më shumë se 20% të totalit 
të të ardhurave. 

Si përfundim mund të përcaktojme se pas gjithë analizës së detajuar dhe të kanalizuar 
në shumë drejtime të klasifikimit, apo përzgjedhjes si dhe studimit të impaktit që 
faktorë cilësorë apo sasiorë, të jashtëm apo të brendshëm, kanë drejtpërdrejtë apo 
indirekt mbi vlerën e ndërmarrjes, mund të saktësojmë me siguri se: ashtu si të gjithë 
konceptimet mbi vlerësimin e ndërmarrjes (metodat e vlerësimit te saj) nuk përbëjnë 
një shkencë ekzakte, edhe lista e faktorëve pavarësisht nga mënyra e klasifikimit të 
tyre nuk është asnjëherë krejtësisht e kompletuar. 
Përmbledhur mund të paraqesim këta faktorë kyç që ndikojnë vlerën e ndërmarrjes si 
tek Tabela 2.10. 

 
Tabela 2.10. Faktorët kyç që ndikojnë vlerën e ndërmarrjes 

FAKTORËT KYC QË NDIKOJNË NË VLERËN E NDËRMARRJES 
Historiku i biznesit Potencial për të përmirësuar marrëdhëniet me 

konsumatorët 
Reputacioni i biznesit Aftësia për të marrë hua  

 
Pozita në treg Rezultatet e performancës dhe raportet 

financiare 
Mundësite për rritje Vendndodhja 
Kushtet e industries ku ndodhet ndërmarrja Marrëdhëniet me furnizuesit dhe 

konsumatorët 
Avantazhet konkurruese (epërsitë, dobësitë) Pronësia intelektuale 
Kushtet politike dhe ekonomike Emri i mirë 
Rrjedhja e parasë Gjendja e librave dhe rregistrave të të 

dhënave 
Kompetencat menaxheriale Sistemi i informatizimit 

                                                 
47 Kapitali punues neto = Mjete korrente – detyrime korrente. 
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Mbёshtetja / jo-Mbёshtetja tek themeluesi Implikimet tatimore 
Kapaciteti prodhues Mundësite alternative për zhvillim 
Aftësia për të rritur të ardhurat Aftësia paguese 
Kosto konkurruese Kushtet e punës për punonjësit dhe 

administratën (orë dhe ditë) 
Përdorimi i teknologjisë Kushtet e dhënies me qira 
Aftësia për të zvogëluar shpenzimet  
Konkurrentët  
Mbizotërimi i çështjeve ligjore   
Industritë krahasuese  
Asetet e paprekshme  
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Kapitulli 3 

METODA DHE PROCEDURAT E 

PËRDORURA 
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48 Balanced Scorecard-Tabela e rezultateve të balancuara. 
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përfitimesh. Tek ky grup si faktor përmenden, çmimi në treg, pjesa në treg, plotësimi i 
kërkesave për sasi dhe cilësi të konsumatorit si dhe përqendrimi i tij në një 
ndërmarrje. Grupi i fundit përfshin faktorë të tillë si produktiviteti i punonjësve, 
edukimi dhe trajnimi i stafit, kualifikimi i punonjësve por gjithashtu zhvillimet e reja 
teknologjike. 

Në gjurmët e Kaplan & Norton është bërë një tjetër studim për ndikimin e faktorëve 
në vlerën e ndërmarrjes. Ky studim është bërë nga Peng dhe Tsu (2006) për 36 
kompani bioteknologjike të kujdesit mjekësor me kapital të listuar në Taivan (këto 
janë kompani farmaceutike, të pajisjeve mjekësore dhe kanaleve marketing). 

Si variabël të varur mbështetur tek Block (1995) ata kanë përdorur raportin MV/BV 
(Market value/book value), pra vlerë tregu /vlerë kontabël. Dhe si variabla të pavarur 
parë në modelin e katër perspektivave të Balance Scorecard të marrë në studim janë 
zgjedhur faktorë të tillë: 

a) Faktorë financiare: përqindja e rritjes së fitimit bruto dhe ROE. 

b) Faktorë të lidhur me klientin: kënaqësia e klientit dhe përqendrimi i klientit  

c) Faktorë të proçeseve të brendshme: intensiteti i kërkim zhvillimit (R&D49 
intensity) dhe kthimi nga asetet fikse,  

d) Faktorë të rritjes dhe të të mësuarit: produktiviteti i punonjësve dhe niveli i 
edukimit të tyre.  

Pas analizës së ndikimit të këtyre faktorëve financiarë ose jofinancarë në vlerën e 
ndërmarrjes studimi rezultoi se për shkak të riskut të lartë të industrisë 
bioteknologjike dhe nëse kërkohet të tërhiqet më shumë kapital investues është me 
rëndësi që si aksionerët ashtu dhe investitoret të njohin vlerën ekzistuese të kësaj 
industrie nëpërmjet analizës së pikëve të ekuilibruar e realizar duke përfshirë në këtë 
model faktorë të ndryshëm ekonomiko-financiare për të arritur në përmirësimin dhe 
fuqizimin e performancës së ndërmarrjes. 

Në metodologji të ndryshme të vlerësimin të ndërmarrjeve vihet re një mungesë e një 
sistemimi përfundimtar të faktorëve që përcaktojnë vlerën por parë në këndvështrimin 
e përcaktimit të vlerës nëpërmjet faktorëve që ndikojnë në të pra nëse kanë ndikim 
shumë të rëndësishëm ose jo. Apo nëse të kombinuar, disa faktorë bashkë mund të 
keni një impakt më të fortë në maksimizimin e vlerës, është bërë një studim i detajuar 
i (Kazlauskiene & Christauskas, 2008). Ata kanë krijuar një skemë te vlerës së 
ndërmarrjes vlerësuar nëpërmjet metodës së skontimit të flukseve monetare (DCF), 
metodё e cila sipas gjithë studimeve që kemi bërë në çdo sektor apo nga vlerësues dhe 
specialistë financiarë është përcaktuar si më e drejta në përcaktimin e vlerës së një 
ndërmarrjeje. Në këtë konteks faktorët janë ndarë në 5 nivele: 

Nivel 1: 

a) flukset e skontuara te parase tё lira nga risku (DFCF)  

b) vlera e vazhduar (CV) 

Niveli 2: 

a) Flukset e parasё te lira nga risku(FCF) 

b) norma e skontimit (DR) 
                                                 
49 R&D intensity----Research and development intensity. 
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Niveli 3: 

a) përfitimi neto (NP) 

b) amortizimi (D) 

c) investimet (I) 

d) kostoja e borxhit (DB) 

e) kostoja e kapitalit (CC) 

Niveli 4:  
a) shitjet (S) 

b) kosto e mallrave dhe shërbimeve të shitura (CGS) 

c) shpenzimet operative (OP) 

d) të ardhurat (Inc) 

e) taksa mbi fitimin (Tp) 

f) norma e kthimit të borxhit (Kd) 

g) norma e kthimit nga kapitalit (Ke) 

h) pesha e borxhit në shumën e përgjithshme të strukturës financuese (Wd) 

i) pesha e kapitalit në shumën e përgjithshme të strukturës financuese (We) 

j) normat e interesit të lira nga risku (FIR) 

k) primi i riskut për ndikimin makro (MRP) 

l) primi i riskut për industrinë (IRP) 

m) primi i riskut për mjedisin e brendshëm të ndërmarrjes (IERP) 

Niveli 5: 

a) sasia e produkteve të prodhuara (Q) 

b) kosto e mallrave dhe shërbimeve të shitura për njësi (CGSu) 

c) marzhi i shitjeve (SM) 

Ky klasifikim i strukturuar nga niveli 1 në 5, i kryer nga këta studiues për ndikimin e 
faktorëve në vlerën e ndërmarrjes mundëson klasifikimin dhe përcaktimin edhe të 
faktorëve që kanë ndikim shumë të ulët në vlerë (kjo përsa i përket domosdoshmërisë) 
dhe mundëson njëkohësisht vlerësimin e ndikimit të tyre ndonëse edhe minimal në 
“vlerën e madhe” të një ndërmarrjeje. 

Në lidhje me këtë analizë autorët janë mbështetur në studime më të hershme si Schor 
2000; Akalu, 2002; Copeland, Coller, Murin, 1999 të cilët mendojnë se studimi vetëm 
i faktorëve kryesorë pa hyrë në faktorë më të hollësishëm nuk është i mjaftueshëm 
ndaj propozojnë shpërbërjen në më shumë faktorë që të arrihet analiza e 
”ndjeshmërisë” së çdo faktori mbi vlerën e biznesit. Gjithashtu studiuesit Kazlauskene 
& Christauskas (2008) duke zbuluar referencat e kufizuara për përdorimin e një 
metode të caktuar përcaktimin dhe shpërbërjen e sa më shumë faktorëve si dhe për të 
provuar ndjeshmërinë e vërtetë të tyre mbi vlerën e ndërmarrjes propozojnë një 
metodë integrale, pikerisht analizën ekonomike faktoriale. Avantazhet e kësaj metode 
janë saktësia dhe homogjeniteti. Pikërisht kjo metodë përcakton ndikimin e faktorëve 
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të niveleve më të ulëta ose dytësore (ndihmës) e ata që janë kryesorë (parësorë) dhe 
më tej ndikimin e tyre deri tek vlera e ndërmarrjes. Rrjedhimisht mund të ndërtohet 
një algoritëm që përbëhet nga një grup formulash i cili theksohet edhe njëherë 
mundëson përcaktimin e ndikimit faktorëve të niveleve të ndryshme më të vlerën e 
ndërmarrjes. Figura 3.1 paraqet algoritimin e vlerës. 

 

 
Figura 3.1. Algoritmi i vlerës. Burimi: Kazlauskene & Christauskas (2008) 

Pra duke analizuar këtë studim mund të konkludojmë që nëse bëjmë një prezantim 
linear përkundrejt vetëm të disa faktorëve në një ndërmarrje nuk kemi marrë një tablo 
të plotë dhe të mjaftueshme për impaktin në vlerën e ndërmarrjes. Kjo do të thotë na 
duhet të studiojmë ndërlidhjen edhe të faktorëve të niveleve ndihmëse (paraqitje 
vertikale) me faktorët parësorë për të arritur në një panoramë të plotë të ndikimit të 
faktorëve në vlerën e një ndërmarrje të caktuar. 

Kjo realizohet duke përdorur metodën integrale të analizës ekonomike faktoriale e 
cila duke bërë vlerësim deri në detaje dhe duke përfshirë sa më shumë faktorë në 
studim arrin të përcaktoje ndikimin në tërësi të niveleve të ndryshme faktoriale dhe na 
jep një vlerësime të kompletuar për ndërmarrjen. 

* * * 
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Duke marrë shtysë nga argumentet e mësipërm dhe modelet që kanë ofruar 
prakticienë të ndryshëm, është ndërtuar një model shumëfaktorial, ku përfshihen sa 
më shumë faktorë si dhe të shpjegojmë ato mangësi që na ofrojnë studime të 
mëparshme në lidhje me marrëdhëniet mes faktorëve apo ndikimet e ndërsjella të 
tyre mbi njëri-tjetrin dhe mbi vlerën. 
Metoda së bashku me procedurat duhet të sigurojnë përgjigje për hipotezat e ngritura 
në Kapitulli 1. Kujtojmë se kemi dy grup hipotezash: njëri grup ka të bëjë me sistemin 
bankar, ndërsa tjetri me sistemin e sigurimeve. Për secilin rast është përdorur metoda 
empirike e vërtetimit të hipotezës. Metoda dhe proçedurat janë ingranazhet e studimit, 
është makinearia që si input shërben hipoteza, kurse si output janë rezultatet e 
studimit. Në vijim do të bëjmë parashtrimin për secilin grup. 

 
Figura 3.2. Ilustrim i “folesë” së metodës në tërësinë e studimit. 

Më konkretisht, është menduar që modelet të ndërtohen për sektorin bankar dhe atë të 
sigurimeve në Shqipëri për dy arsye: së pari, duke pasur parasysh që këto dy sektorë 
mbajnë një kontabilitet të besueshëm, pra na sigurojnë të dhëna zyrtare reale. Janë 
pikërisht metodologjitë e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të përdorura nga Banka e 
Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të cilat i imponojnë kompanitë e 
sigurimeve dhe bankat të shprehen me vlerën e tregut. Së dyti, janë dy sektorë që kanë 
një rol të rëndësishëm në ekonominë vendase, sepse janë dy tregje me aktivitet shumë 
të zhvilluar kohët e fundit në Shqipëri .Gjithashtu informacioni që po analizohet mund 
të sigurohet për një periudhë shumë më të gjatë se në sektorët e tjerë ekonomik, gjë që 
mund dhe lehtëson realizimin e modelit të pritur. 

Synohet të studiohet ndikimi i faktorëve të ndryshëm mbi vlerën e ndërmarrjes, dhe 
për këtë përdoret program kompjuterik EViews750, duke provuar hap pas hapi, sipas 
disa metodave të ndryshme si: 

 Metodën e Zakonshme të Katrorëve më të Vegjël (OLS, Least Squares – LS); 

 Metoda Dy-Fazore e Katroreve më të Vegjël (TSLS);  

 Metoda e Përgjithësuar e Momenteve (GMM). 
Në bazë të studimit, për të ndërtuar modelin, do të mbështetemi në analizat 
ekonometrike, duke përdorur një model regresioni të shumëfishtë, ku do të vlerësohet 
ndikimi i këtyre faktorëve të ndryshëm në përcaktimin e vlerës së ndërmarjes në 
sektorin bankar dhe atë të sigurimeve në Shqipëri. 

                                                 
50 EViews (Economic Views) – program profesional statistikor. 

HIPOTEZA 

METODA  
(qasje empirike )  

REZULTATE 
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Modeli pritet të ketë formën e një regresi shumëfaktorial me trajtë të përgjithësuar si 
më poshtë: 

)...,()( 21 nxxxfsshpjeguevariablafsndërmarrjeeVlera   

Në studimin tonë, në mungesë të një tregu aktiv që do të ndikonte në përcaktimin e 
vlerës së tregut, variabel i varur është marrë vlera e aktiveve në vend të vlerës së 
tregut, sepse sipas studimeve të ndryshme aktivet janë komponenti më përfaqësues 
dhe më domethënës në vlerësimin e ndërmarrjes si dhe synojmë që të formojmë 
modele ku të përfshihen edhe faktorë që nuk kontabilizohen, pra të padukshëm por që 
rëndësia e tyre është e madhe të cilët i gjejmë si pjesë e vlerës totale të aktiveve. 
Megjithatë zgjedhja e totalit të aktiveve si zëvendësues i vlerës së tregut shoqërohet 
me disa risqe për të cilët jemi të vetëdijshëm që vështirësojnë përshtatjen: 

1. aktivet vlerësohen me kosto historike; 

2. në përgjithësi shprehen në vlera individuale, ndërkohë që ne na duhet vlera të 
gjithave së bashku; 

3. mungojnë forcat apo detyrimi ligjor që të sigurojë një sistem të plotë e të 
besueshëm të statistikave; 

4. dihet që jo për çdo aktiv ka treg; 

5. ka aktive që janë të paregjistruara. 

3.2 Sistemi bankar: konceptimi i modelimit 
Për sistemin bankar kemi konsideratën paraqitur te Figura 3.3, ku vlera e ndërmarrjes 
(për rastin tonë – vetë vlerat e bankës tregtare) shikohet si fenomen që përcaktohet 
nga një tërësi faktorësh, faktorë këto që janë të lidhur me sistemin bankar. 

Në krye të skemës është bota e teorisë ose pozicionimi i koncepteve dhe lidhja mes 
tyre, ajo që mbështetet në logjikën ekonomike dhe atë të arsyetimit. Mbi bazën e kësaj 
logjike, vlera e ndërmarrjes përcaktohet apo shpjegohet nga faktorët e mjedisit të 
sistemit bankar. Pra, të gjithë elementët e sistemit bankar logjikisht ndikojnë në vlerën 
e bankës. Pjesa tjetër, poshtë botës së teorisë, është bota e vëzhgimit ose e observimit. 
Kur ne arrijmë të rrokim se çfarë nënkuptojmë me “vlerë ndërmarrjeje”, pra kur kemi 
kuptuar se vlera e ndërmarrjes mund të përfaqësohet nga vlera e totalit të aktiveve, 
atëherë kemi realizuar operacionalizimin e konceptit “vlerë ndërmarrje”, ose mund të 
themi se koncepti i marrë nga teoria apo i deduktuar nga të arsyetuarit është 
përkufizuar drejtë. Kështu, koncepti vlerë ndërmarrje përfaqësohet nga variabli i 
totalit të aktiveve (TA). Vlera e ndërmarrjes është pasojë për ne, prandaj e shohim 
TA-në si variabël të varur në model. Ndërsa faktorët e tjerë në të djathtë janë shkaqe 
të variablit TA. Pra këta faktorë ndikojnë mbi vlerën e ndërmarrjes dhe kjo ilustrohet 
me shigjetat me drejtim nga e djathta në të majtë. Nga ana tjetër, faktorët e mjedisit 
janë grupuar dhe përfaqësohen nga variablat: 

1. Treguesit e bilancit: 

o TA (totali i aktiveve) – i matur nga bilanci i ndërmarrjes. 

2. Treguesit e rentabilitetit: 
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o ROAE (kthimi nga kapitali mesatar) – i matur si raport i të ardhures 
neto/aktivet mesatare. Ky është një tregues i përfitueshmërisë së 
ndërmarrjes dhe të dhënat në vite të tij janë siguruar nga BSH. 

o ROAA (kthimi nga aktivet mesatare) – i matur si raport i të ardhurës 
neto/aktivet mesatare. Edhe ky është një tregues i përfitueshmërisë së 
ndërmarrjes dhe burimi i të dhënave edhe për këtë tregues është Banka e 
Shqipërisë. 

3. Treguesit e pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve: 

o ANV (të ardhurat neto nga veprimtaria) – janë llogaritur si diferencë mes 
të ardhurve bruto të veprimtarisë dhe shpenzimet e veprimtarisë. Ky 
raport mund të interpretohet: sa njësi nga të ardhurat neto nga veprimtaria 
gjenerohen për çdo njësi të aktiveve fikse. Burim për këto të dhëna është 
Banka e Shqipërisë. 

o MB (marzhi bruto) – i matur si diferencë mes të ardhurave bruto dhe 
shpenzimeve të aktivitetit. Ky është tregues i deduktuar nga pasqyra e të 
ardhurave dhe shpenzimeve të sistemit bankar. 

4. Treguesit e fuqisë punëtore: 

o PP (produktiviteti i punonjësve) – i matur si raport i të ardhurave nga 
interesat dhe numrit të punonjësve dhe shpreh se ç’pjesë e të ardhurave 
realizohet për çdo punonjës në sistemin bankar. 

5. Treguesit e agreguar: 

o KR_PBB (kredi për PBB) – i matur si raport mes kredisë dhe nivelit të 
PBB-ës. Është një tregues i karakterit makroekonomik dhe merr rëndësi të 
madhe në diskutimin se sa i madh është kontributi i sistemit bankar në 
ekonominë e vendit. Ai tregon sa i lidhur është sektori bankar me 
ekonominë reale. 

6. Tregues të kombinuar: 

o QAF (qarkullimi i aktiveve fikse) – i matur si raporti i të ardhurave neto 
nga veprimtaria e bankave me aktivet fikse të sistemit bankar dhe tregon 
për qarkullimin e aktiveve fikse. 

o RMK (raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit) – i matur raport i kapitalit 
rregullator me aktivet e peshuara me risk. 

o KAKS_A (kapitali aksionar për aktive) – i matur si raport i kapitalit 
aksionar me aktivet e vet bankës. Ky është një tregues i brendshëm i 
ndërmarrjes dhe tregon për pjesën e kapitalit të aksionar që është përdorur 
për të siguruar financimin e aktivitetit të bankës. 

o NPL (kredi me probleme) – matur nga portofoli i kredive të bankave 
tregtare sipas metodologjisë së Bankës së Shqipërisë. 

o KR_DP (kredi për depozita) – thellësia e sektorit bankar dhe tregon se me 
sa efikasitet po përdoren depozitat, që për bankat janë burime financimi. 
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Figura 3.3. Skema e operacionalizimit të koncepteve në variabla dhe drejtimi i lidhjes: shkak-pasojë (sistemi bankar) 
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3.3 Sistemi i sigurimeve: konceptimi i modelimit  
Konceptimi i modelimit të sistemit të sigurimeve nis nga lidhja mes vlerës së 
ndërmarrjes së sigurimeve me faktorët e tjerë që e përcaktojnë atë. Cilët janë këta 
faktorë? Cilët faktorë janë ata që shpjegojnë dhe përçojnë ndikim mbi vlerën e 
ndërmarrjes së sigurimeve? Për t’i dhënë përgjigje kësaj kemi nevojë për dy elementë: 

1. Konceptimi i faktorëve – faktori që përfaqëson vlerën e ndërmarrjes dhe 
faktorët që e përcaktojnë apo e qeverisin atë. 

2. Vlerësimi i një modeli ekonometrik përmes së cilit vërehet nëse ka lidhje mes 
faktorëve, nëse provohet lidha e pretenduar te pika e parë – kjo përbën tërësinë 
e etapave që kanë të bëjnë me rigorozitetin matematikor dhe probabiliteteve. 

Për pikën e parë nevojitet njohje konceptuale e fenomenit, njohje që deduktohet nga 
teoria dhe nga logjika e studiuesit. Me këtë në mendje ndërtohet skema konceptuale 
(Figura 3.4). 

Nga skema, ashtu siç bëmë për sistemin bankar, kemi konceptimin e variablave si për 
vlerën e ndërmarrjes ashtu edhe për sistemin e sigurimeve: 

 Vlerën e ndërmarrjes e përfaqësojmë përmes totalit të aktiveve (TA) – vlera e 
totalit të aktiveve të kompanisë së sigurimeve marrë nga vlera e bilancit. 

 Faktorët pretendent që përcaktojnë apo qeverisin vlerën e ndërmarrjes për 
kompanitë e sigurimeve janë grupuar në 6 klasat e mëposhtme: 

1) Treguesit e bilancit, ku kemi marrë dy variabla përfaqësues: 

o KAP – totali i kapitalit të kompanive të sigurimit; 

o INV – totali i investimeve që bëjnë kompanitë e sigurimeve; 

2) Treguesit e Pasqyrës së të Ardhurave dhe Shpenzimeve, nga ku kemi 
marrë katër variabla përfaqësues: 

o FB – fitimi bruto; 

o FN – fitimi neto; 

o FMXHN – fitimi marxhinal neto; 

o NTAR – ndryshimi në përqindje i të ardhurave totale. 

3) Treguesit e rentabilitetit, ku si variabël është marrë: 

o ROE – kthimi nga kapitali; 

o ROA – kthimi nga aktivet. 

4) Treguesit e primeve dhe të dëmeve, si variabël janë marrë: 

o PSHB – prime të shkruara bruto; 

o PKR – prime të kaluara në risigurime; 

o PFN – premë të fituara neto; 
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o NRRP – norma e rritjes së primit; 

o DPN – dëmet e paguara neto; 

o ND_PN – dëme neto për prime neto; 

o RK – raporti i kombinuar. 

5) Treguesit e forcës punëtore, që matet përmes variablave: 

o NP – numri i punonjësve; 

o PP – produktiviteti i punonjësve. 

6) Treguesit e agreguar të aktivitetit ekonomik, si përfaqësues janë variablat: 

o PSH_PBB – prime të shkruara për PBB; 

o A_PBB – aktivet e sistemit të sigurimeve për PBB. 
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Figura 3.4. Skema e operacionalizimit të koncepteve në variabla dhe drejtimi i lidhjes: shkak-pasojë (sistemi i sigurimeve) 
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3.4 Gabimet e mundshme gjatё proçesit tё vlerёsimit  
Në këtë punim u trajtuan modelet bazë të vlerësimit si dhe u strukturuan dhe 
analizuan faktorët më kryesorë ekonomiko–financiarë, që krijojnë dhe ndikojnë vlerën 
e ndërmarrjes. Në këtë moment me të drejtë mund të ngrihet pyetja nëse në gjithë 
procesin e gjetjes së vlerës dhe faktorëve përcaktues të saj është i nevojshëm të 
shprehemi ka pasur elementë që nuk arrijnë të shprehin fenomenin ashtu siç pritet? 

Patjeter që po. Një studim nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të përfshihen në të 
mundësitë e gabimit që bëjmë qoftë ne gjetjen, klasifikimin, analizën e treguesve të 
ndryshëm ashtu edhe në parashikime apo që në konceptim. Shumë vlerësues sidomos 
specialistë të bashkimeve apo shitjeve të ndërmarrjeve apo arbitrazhistë vënë në dukje 
një sërë gabimesh shumë të mundshme sidomos gjatë procesit shumë kompleks siç 
është ai i vlerësimit. Kështu sipas Fernandez & Bilan (2013) gabimet në procesin e 
vlerësimit janë të 6 llojeve: 

 Gabime në llogaritjen e normës së skontimit.  
Përfaqёson dhe riskun në një ndërmarrje. Këtu përfshihen gabime: a) në 
përdorimin e gabuar tё koeficientit β, b) llogaritje e gabuar e WACC (weight 
average cost of capital), c) primi i riskut të tregut i gabuar i përdorur në 
vlerësim, d) përdorimi i normës së gabuar të lirë nga risku, e) analizimi i 
gabuar i riskut në një vend të caktuar ku ndodhet ndërmarrja, f) llogaritje e 
gabuar e vlerës së taksave etj. 

 Gabime në llogaritjen dhe parashikimin e rrjedhjes së pritshme të parave.  
Përfshihen këtu: a) përcaktimi i gabuar i rrjedhjes së mjeteve monetare, b) 
gabime që lidhen me mungesën e hartimit të bilanceve, c) gabime në 
vlerësimin e ndërmarrjve sezonale dhe d) optimizëm i tepruar kur 
parashikojmë rrjedhjet e parasё për periudhat e ardhme. 

 Gabime ne llogaritjen e vlerёs sё mbetur.  
Këtu përfshihen a) gabime në përdorimin e formulave rastësore51 për një 
qëllim të caktuar, b) gabime në përdorimin jo të mesatareve gjeometrike por 
atyre aritmetike, c) kur raporti borxh/kapital (debt to equity ratio) i përdorur 
për të llogaritur koston mesatare të ponderuar të kapitalit e cila shërben për 
skontimin e përhershëm të flukseve të parasë, ndryshon nga po ky raport por i 
llogaritur pas vlerësimit të ndërmarrjes, d) përdorimi i gabuar i formulave të 
llogaritjes se vlerës së mbetur të ndërmarrjes etj. 

 Gabime organizative  
Këtu përfshihen rastet: a) kur ndërmarrja ia beson vlerësimin një auditi, b) kur 
bën vlerësim pa marrë parasysh parashikimet e bëra nga klientët, ose c) kur në 
vlerësimin e ndërmarrjes përfshin vetëm departamentin e financave etj. 

 Gabime konceptuale  
Përfshihen a) gabime në konceptimin e rrjedhjes së lirë të mjeteve monetare 
dhe rrjedhjes së mjeteve kapitale, b) mospërputhje në llogaritjen e kohës, c) 
gabime në përdorimin e koeficienteve etj. 

                                                 
51 ad hoc formulas = formula të përdorura rastësisht për një qëllim të caktuar, të paplanifikuara dhe 
analizuara mirë për tu përdorur sipas një situate të caktuar (Cambridge english dictionary) 
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 Së fundi gabimet në interpretimin e vlerësimit.   
Këtu kemi të bëjmë me gabime në interpretimin e a) konsideratave të tilla që 
emri i mirë përbëhet vetëm nga marka dhe kapitali intelektual, b) diferencës 
midis termit çmim i ndërmarrjes dhe vlerë e tij, c) vlerës të parë në syrin e 
blerёsit strategjik me vlerën e drejtë të ndërmarrjes në treg, d) idesë se të gjithë 
ndërmarrjet mund të kenë të njëjtën vlerë apo që vlerësimi nuk është thjesht 
një opinion vetjak por një fakt shkencor etj. 
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Kapitulli 4 

ANALIZA DHE INTERPRETIME 

Kapitulli i analizës dhe interpretimeve së bashku me kapitullin e metodës dhe të 
procedurave përbëjnë hapësirën ku autori jep kontributin e tij origjinal në stokun e 
dijes mbi fushën. Analiza është konceptuar e ndarë sipas sistemit në studim: në fillim 
është sistemi bankar, pastaj ai i sigurimeve. Interpretimi është pjesë e secilit paragraf, 
në çdo pjesë ku prezantohemi me gjetje të studimit. 

Ky studim zgjedh një sërë variablash që ndikojnë mbi vlerën e ndërmarrjes duke u 
mbështetur në të gjithë studimet kryesisht të huaja të cilat i shqyrtuam në kapitujt e 
mësipërm, ku ritheksojmë në veçanti studimet e (Kaplan and Norton, 1996), (Block, 
1995), (Peng and Hsu, 2006) si dhe një studim i (FMN, 2009), duke marrë në 
konsideratë dhe mundësitë për sigurim informacioni në Shqipëri janë përzgjedhur një 
sërë faktorësh si variabla të pavarur të përzgjedhur nga klasifikimet faktoriale të 
mësipërme, për tu përfshire në një model përfaqësues për Shqipërinë. 

4.1 Sistemi bankar: analiza përshkruese 
Tabela 4.1 jep paraqitjen e variablave të përdorur në modelin e sistemit bankar nga 
viti 2004 në vitin 2013. 

 
Tabela 4.1. Të dhënat e variablave të konsideruar për në model sipas viteve. 

 To
ta

li 
i a

kt
iv

ev
e 

K
th

im
i n

ga
 

ka
pi

ta
li 

m
es

at
ar

 

K
th

im
i n

ga
 

ak
tiv

et
 m

es
at

ar
e 

M
ja

ftu
es

hm
ër

ia
 

e 
ka

pi
ta

lit
 

Q
ar

ku
lli

m
i i

 
ak

tiv
ev

e 
fin

an
ci

ar
e 

Pr
od

uk
tiv

ite
ti 

i 
pu

no
nj

ës
ve

 

M
ar

zh
i b

ru
to

 

K
re

di
a 

pë
r P

B
B

 

K
ap

ita
li 

ak
si

on
ar

 p
ër

 
ac

tiv
e 

Viti TA ROAE ROAA RMK QAF PP MB KR_PBB KAKS_A 
2004 426440 0.21 0.01 0.22 2.36 23.57 0.44 0.09 0.06 
2005 496561 0.22 0.01 0.19 2.83 20.98 0.52 0.15 0.07 
2006 624279 0.20 0.01 0.18 2.40 20.88 0.60 0.22 0.07 
2007 742855 0.21 0.02 0.17 2.89 22.83 0.57 0.30 0.08 
2008 834139 0.11 0.01 0.17 1.70 22.63 0.52 0.37 0.09 
2009 886300 0.05 0.00 0.17 0.51 24.18 0.49 0.39 0.10 
2010 990631 0.08 0.01 0.15 1.32 26.86 0.53 0.41 0.09 
2011 1120168 0.01 0.00 0.16 0.50 26.85 0.54 0.40 0.09 
2012 1187983 0.04 0.00 0.16 0.88 27.88 0.52 0.43 0.09 
2013 1354390 0.06 0.01 0.18 0.68 27.79 0.52 0.42 0.09 
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Totali i aktiveve është për këtë punim në rolin e variablit të varur. Ai tregon vlerën e 
ndërmarrjes, që për rastin tonë është vet vlera e bankës. Ky tregues ka njohur vetëm 
rritje të njëtrajtshme nga viti në vit për 10 vitet e fundit, madje edhe për vitet e krizës 
financiare. Për më shumë Figura 4.1. 

 
Figura 4.1. Totali i aktiveve (TA) sipas viteve. Burimi: Banka e Shqipërisë 

Tregues ROAE është një tregues i rentabilitetit dhe tregon sa është rritur kapitali 
mesatar në raport me rritjen e të ardhurёs neto. Pra tregon përfitimin që aksionerёt 
marrin nga investimi i kapitalit mesatar në ndermarrje. Tendenca në rënie e ROAE, 
tregon një ritëm më të lartë të rritjes së aktiveve mesatare, ndaj tё ardhurёs neto . 

Vlera mesatare e ROAE për këto 10 vitet e kaluara (2004-2013) ka rezultuar 0.12. 
ROAE ka pësuar ulje përgjatë viteve, megjithëse pas viti 2011 po vërehet një rritje e 
tij (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2. Kthimi nga kapitalit aksioner mesatar (ROAE). Burimi: Banka e Shqipёrisё 

Kthimi nga aktivet mesatare ka një ecuri të ngjashme me atë të ROAE. Kjo 
mbështetet jo vetëm nga grafikët, ku vërehet një ngjashmëri mes dy ecurive ndër vite, 
por edhe nga korrelacioni mes tyre. Për këtë të fundit mund të konsultohemi te tabela 
e korrelacionit më poshtë (Tabela 4.3). Vlera minimale e ROAA-së raportohet për 
vitin 2011 dhe pas këtij viti ka reflektuar një rritje të qëndrueshme duke u kthyer në 
një farë trendi për të ardhmen. Vjen në ndihmë Figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Kthimi nga aktivet mesatare (ROAA) në vite. Burimi:Banka e Shqipërisë  

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TA

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ROAE

0

0.005

0.01

0.015

0.02

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ROAA



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Analiza dhe interpretime   |       Kapitulli 4 

 

97 

Mjaftueshmëria e kapitalit është një tregues i rregulluar brenda kufijve të politikave të 
Bankës së Shqipërisë. Ecuria e këtij faktori duket se ka qenë i qëndrueshëm, ndonëse vlera 
më e vogël është raportuar në vitin 2010, por gjithnjë mbi 15%. Një RMK i lartë tregon se 
banka është në gjendje të përballojë me lehtësi vështirësitë financiare të saj, sidomos ato 
vështirësi të ardhura nga portofoli i kredive. Për më shumë ndjekim Figura 4.4. 

 
Figura 4.4. Ecuria e mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) në vite. Burimi: Banka e Shqipërisë 

Treguesi i qarkullimit të aktiveve fikse (QAF), në ngjashmëri me ROAE, ka reflektuar 
luhatjet gjatë 10 viteve të shkuar dhe ka manifestuar një ulje në vazhdimësi.Vlera 
mesatare e këtij treguesi është 1.61. Figura 4.5 na vjen në ndihmë. 

 
Figura 4.5. Qarkullimi i aktiveve fikse (QAF). Burimi: llogaritja e autorit 

Produktiviteti i punonjësve (PP), i llogaritur si rezultat i raportit mes të ardhurave nga 
interesat me numrin e punonjësve, tregon se sa interesa janë gjeneruar për një 
punonjës të sistemit bankar. Ky tregues ka ardhur vetëm në rritje dhe është shenjë e 
mirë dhe kjo mund të sugjerojë se me kalimin e viteve është arritur një rritje e 
profesionalizmit të punonjësve në sistemin bankar. Por, nga ana tjetër, ky raport mund 
të rritet edhe në kushtet kur numri i punonjësve bie dhe të ardhurat nga interesat 
mbeten konstante. Paraqitja se te Figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Produktiviteti i punonjësve (PP) sipas viteve. Burimi: llogaritjet e autorit 
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më e vogël është raportuar në vitin 2010, por gjithnjë mbi 15%. Një RMK i lartë tregon se 
banka është në gjendje të përballojë me lehtësi vështirësitë financiare të saj, sidomos ato 
vështirësi të ardhura nga portofoli i kredive. Për më shumë ndjekim Figura 4.4. 

 
Figura 4.4. Ecuria e mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) në vite. Burimi: Banka e Shqipërisë 

Treguesi i qarkullimit të aktiveve fikse (QAF), në ngjashmëri me ROAE, ka reflektuar 
luhatjet gjatë 10 viteve të shkuar dhe ka manifestuar një ulje në vazhdimësi.Vlera 
mesatare e këtij treguesi është 1.61. Figura 4.5 na vjen në ndihmë. 

 
Figura 4.5. Qarkullimi i aktiveve fikse (QAF). Burimi: llogaritja e autorit 

Produktiviteti i punonjësve (PP), i llogaritur si rezultat i raportit mes të ardhurave nga 
interesat me numrin e punonjësve, tregon se sa interesa janë gjeneruar për një 
punonjës të sistemit bankar. Ky tregues ka ardhur vetëm në rritje dhe është shenjë e 
mirë dhe kjo mund të sugjerojë se me kalimin e viteve është arritur një rritje e 
profesionalizmit të punonjësve në sistemin bankar. Por, nga ana tjetër, ky raport mund 
të rritet edhe në kushtet kur numri i punonjësve bie dhe të ardhurat nga interesat 
mbeten konstante. Paraqitja se te Figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Produktiviteti i punonjësve (PP) sipas viteve. Burimi: llogaritjet e autorit 
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Marzhi bruto (MB) është tregues që llogaritet nga pasqyra e të ardhurave dhe 
shpenzimeve dhe tregon pjesën e fitimit para tatimeve me totalin e të ardhurave. Vihet 
re një luhatje e butë në vite e fundit. Vlerën maksimale e ka arritur në vitin 2006. 
Mesatarisht ky variabël arrin vlerën 0.53. Paraqitja te Figura 4.8 shërben si ilustrim. 

 
Figura 4.7. Marzhi bruto sipas viteve. Burimi: llogaritje e autorit 
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në tërësi. Sa më i lartë ky tregues, aq më i rëndësishëm është roli i sistemit bankar në 
ekonominë e vendit. Nga grafiku dallojmë se kemi rritje të vazhdueshme të këtij treguesi 
ndër vite, por ritmi i rritjes ndryshon. Në periudhën 2004-2008 është ritëm rritës më i lartë 
se sa në periudhën 2008-2013. Kjo mund të sugjerojë zbehjen e kredisë në ekonomi si 
pasojë e ndikimit të krizës financiare ndërkombëtare (Figura 4.8).  

 
Figura 4.8. Ecuria e kredisë për PBB (KR_PBB) në vite. Burimi: llogaritjet e autorit 
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Skewness 0.0670 0.1255 -0.039 1.1094 0.1329 0.0500 -0.198 -0.8554 -0.448 
Kurtosis 1.9245 1.3392 1.5881 3.9046 1.4183 1.5022 3.4138 2.2140 1.6632 
Jarque-Bera 0.48945 1.1755 0.8332 2.3923 1.0719 0.9389 0.1368 1.4769 1.0798 
Probabilitet 0.78292 0.5556 0.6593 0.3024 0.5851 0.6254 0.9339 0.4778 0.5828 
Vite 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Paraqitja grafike më poshtë (Figura 4.9) është element i përshkrimit të serive. Sa më 
pranë vijës të jenë pikat e grafikut, aq më normalisht shpërndahen variablat. Nga 
figura vërejmë se kuartilet shkojnë shumë pranë vijës së shpërndarjes normale, duke 
reflektuar një cilësi të mirë të variablave dhe që për ne përkthehet në cilësi e mirë për 
tu përfshirë në model. 

 
Figura 4.9. Kuartilet dhe krahasimi i tyre me shpërndarjen normale.Burimi: llogaritjet e 

autorit 
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paraqet koeficientin e korrelacionit mes variablave të evidentuar dy nga dy. Secili çift 
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ka një koeficient dhe një probabilitet për rëndësinë e kësaj lidhje. Koeficienti i 
korrelacionit mund të marrë vlerë në segmentin [-1: +1]. Kur koeficienti është me 
vlerë negative, lidhja e dy variablave është negative, që do të thotë: kur rritet njëri 
variabël, ulet variabli tjetër apo anasjelltas. Sa më pranë vlerës 1 ky koeficient, aq më 
e fortë është lidhja; sa më pranë vlerës zero të jetë ky koeficient, aq më e dobët është 
lidhja mes faktorëve. 

Për hollësi teknike po shtoj se koeficienti i korrelacionit është një statistikë që tregon 
për bashkëshoqërimin e dy dukurive me njëra-tjetrën dhe raporton për dy 
informacione të rëndësishme: 

 drejtimin e lidhjes, që kontrollohet nga shenja e koeficientit. Nëse shenja është 
negative, atëherë themi se lidhja mes dy dukurive është negative dhe mund të 
interpretohet kështu: nëse njëra dukuri rritet, atëherë dukuria tjetër do të pësojë 
rënie. Nëse shenja është pozitive, atëherë lidhja mes dy dukurive është 
pozitive dhe ky fakt mund të interpretohet kështu: me rritjen e njërës dukuri, 
pritet që edhe dukuria tjetër të ndjek rritjen. 

 fortësinë e lidhjes, që gjykohet nga vlera absolute e koeficientit. Në 
përgjithësi, pranohet se një koeficient që luhatet: 

o në intervalin 0 – 0.25, lidhja konsiderohet e dobët; 

o në intervalin 0.25 – 0.75, lidhja konsiderohet me fortësi mesatare; 

o në intervalin 0.75 – 1, lidhja konsiderohet e fortë. 

Formula e llogaritjes së koeficientit të korrelacionit është: 
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  (4.1) 

Emëruesi i thyesës së mësipërme është prodhimi i devijimeve standarde të dy 
dukurive të marra në konsideratë, që jep gjithnjë vlerë pozitive. Ndërsa numëruesi i 
thyesës është kovarianca e dy dukurive, e cila mund të marrë vlera pozitive dhe 
negative. Është pikërisht shenja e kovariancës, nga ku “buron” shenja e koefiçientit të 
korrelacionit. 

Tani, lind pyetja se me sa siguri mund të konkludojmë se koeficienti i korrelacionit 
mes dy dukurive është aq sa raporton vlerësimi i formulës. Për t’i dhënë përgjigje 
kësaj, vlerësohet shkalla probabilitare e koeficientit të korrelacionit. Në programet 
profesionale, ky probabilitet mund të vlerësohet për çdo koeficient korrelacioni dhe 
kërkohet që të ketë probabilitet sa më të vogël që të thuhet me siguri sa më të lartë se 
koeficienti përkatës i korrelacionit ka atë vlerë që tregohet. 

Për shembull, kolona TA i korrespondon korrelacionave që ka variabli TA me 
vadiablat e tjerë. Më thellë, vëmë re se variabli TA ka korrelacion të fortë dhe me 
drejtim negativ me ROAE (korrelacion= -0.86, me probabilitet 0.0013). Probabiliteti 
saktëson se lidhja është shumë e rëndësishme ose mund të shprehemi me siguri të 
lartë. TA ka lidhje të fortë me të gjithë variablat e tjerë me përjashtim të variablit MB 
(marzhi bruto). Për këtë të fundit, rezulton koeficient i ulët korrelacioni dhe paraqitet 
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si i parëndësishëm. Në fakt variabli MB paraqitet me lidhje të dobët edhe me faktorët 
e tjerë. 

Korrelacioni i fortë i variablave me totalin e aktiveve (TA) jep justifikimin se vet 
variabli TA është i lidhur me variablat dhe se kjo lidhje mund të modelohet. 

Tabela 4.3. Përmbledhja e analizës së kovariancës për variablat e sistemit bankar (shifër e 
parë është korrelacioni, shifra e dytë është probabiliteti). Të dhënat përfshijnë periudhën 

2004-2013. Burimi: llogaritjet e autorit 
Koef. korrel 
Probabilitet TA ROAE ROAA RMK QAF PP MB KR_PB

B 
KAKS_

A 
TA  1         
 -----          
ROAE  -0.8637 1        
 0.0013 -----         
ROAA  -0.8073 0.9808 1       
 0.0047 0.0000 -----        
RMK  -0.6703 0.6957 0.5902 1      
 0.0339 0.0255 0.0724 -----       
QAF  -0.8273 0.9710 0.9728 0.5389 1     
 0.0031 0.0000 0.0000 0.1080 -----      
PP  0.8700 -0.8233 -0.8083 -0.4822 -0.7978 1    
 0.0011 0.0034 0.0047 0.1581 0.0057 -----     
MB  0.1296 0.0959 0.1796 -0.4884 0.1954 -0.2068 1   
 0.7212 0.7922 0.6196 0.1521 0.5885 0.5664 -----    
KR_PBB  0.9082 -0.8764 -0.7727 -0.8535 -0.7956 0.7210 0.2072 1  

 0.0003 0.0009 0.0088 0.0017 0.0059 0.0186 0.5657 -----   
KAKS_A  0.8494 -0.8811 -0.7830 -0.7630 -0.8408 0.7116 0.0143 0.9558 1 
 0.0019 0.0008 0.0074 0.0103 0.0023 0.0210 0.9688 0.0000 -----  

 

4.2 Diskutimi i modeleve për sistemin bankar 
Paraprakisht është me vend dhe interes të veçantë të theksohet se i gjithë diskutimi i 
modeleve mënjanon tentativat apo provat që marrin në konsideratë vonesat (lags nga 
anglishtja). Kjo për shkak të bazës jo shumë të gjerë të të dhënave në dispozicion. 
Zotërohen vetëm 10 vite për të gjithë variablat, kurse modelet e mira ekonometrike 
kanë “oreks” për një numër shumë herë më të madh vitesh, të paktën më shumë se 30 
të tillë. Sa më e vogël të jetë masa e zgjedhjes, që për këtë punim janë 10 vite, aq më 
të cunguar janë modelet e ndërtuar me këto të dhëna. Për këtë arsye forma 
matematikore e modeleve nuk shoqërohet me simbolin e kohës t apo t-1. Kjo vlen 
edhe për diskutimin e modeleve për rastin e sistemit të sigurimeve që vjen më pas. 

Për diskutimin dhe vlerësimin e modeleve është përdorur programin profesional 
kompjuterik EViews7. 
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4.2.1 Tentativë: modeli i parë – LS 
Do e fillojmë me modelet që sugjerohen nga literatura52 për vlerësimin dhe 
përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes. Të gjithë modelet e shqyrtuar janë pjesë e 
modeleve LS53 (Metoda e Zakonshme e Katrorëve të Vegjël). 

Modeli i parë i shqyrtuar është regresi që shikon totalin e aktiveve (TA) në funksion 
të variablave MB, qarkullimi i aktiveve fikse (QAF), PP dhe ROAE. Në formë 
matematikore do të kishim shprehjen: 

 ),,,( ROAEPPQAFMBfTA
ROAEPPQAFMBcTA 4321)log(  

ROAEPPQAFMBTA  93.106.005.028.365.10)log(  
(4.2) 

Tabela 4.4. Modeli 1 i shqyrtuar ku variabli i varur është log(TA), shtrirja e të dhënave: 
2004-2013. Burimi: llogaritjet e autorit 

Variabli Koeficienti Gabimi standard Statistika t Probabiliteti 
C 10.65 1.275219 8.348944 0.0004 

MB 3.28 1.344472 2.441854 0.0585 
QAF -0.05 0.243018 -0.186586 0.8593 
PP 0.06 0.033479 1.882299 0.1185 

ROAE -1.93 2.967331 -0.650907 0.5438 
 

Tabela e mësipërme mund të shprehet ndryshe në formën si në vijim (në kllapa është 
vendosur probabiliteti për variablin përkatës: 

ROAEPPQAFMBTA 
)5438.0()1185.0()8593.0()0585.0()0004.0(

93.106.005.028.365.10)log(  (4.3) 

Vihet re se: 

 Ekziston një koeficient i lirë (c=10.65) dhe në fenomenet ekonomike ky 
element i modelit nuk ka interpretim ekonomik. Ai është i domosdoshëm për 
modelin nga pikëpamja e rigorozitetit shkencor. Rëndësia e këtij koefiçienti, 
matur me anë të statistikës së studentit, është shumë e lartë pasi probabiliteti i 
tij është shumë i vogël (Prob.=0.0004) 

 Variabli MB është i lidhur pozitivisht me TA dhe është i rëndësishëm për këtë 
lidhje. Për këto raporton koeficienti para variablit të MB dhe probabiliteti i tij, 
të cilët janë përkatësisht 3.28 dhe 0.0585. Ky i fundit nënkupton se për lidhjen 
mes MB dhe TA mund të flasim me siguri rreth 94%, që është një nivel sigurie 
i pranueshëm. 

 Për variablin QAF ka lidhje negative me TA pasi koefiçienti i këtij variabli 
është –0.05, por nuk paraqet një rëndësi të pranueshme për modelin pasi 
siguria që mund të flasim për të është rreth 14%, pra shumë e vogël. 

 0.06 është koefiçienti që lidh variablin PP me TA, mirëpo edhe ky variabël 
nuk është i rëndësishëm pasi probabiliteti i tij është 0.1185 (që është shumë i 

                                                 
52 Konsultohu me pjesën te shqyrtimi i literaturës për modelin e vlerësimit të vlerës së ndërmarrjes. 
53Shkurtesa LS është për Least Squares ose OLS për Ordinary Least Squares. 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Analiza dhe interpretime   |       Kapitulli 4 

 

103 

madh. Kujtojmë se probabiliteti duhet të jetë më i vogël se 0.05 që të flasim 
për siguri të lartë). 

 ROAE është në lidhje negative (–1.93) me TA, por paraqitet me rëndësi të 
dobët meqenëse probabiliteti i tij është 0.5438. 

Gjithashtu, për modelin vlerësohen dhe kritere të inferencës statistikore (Tabela 4.5). 
Për këto vërehen këto konsiderata: 

 R katrori, që shpreh nivelin e përcaktimit të variablit të varur, është rreth 91%. 
Kjo tregon se niveli i shpjegimit/përcaktimit të variablit TA nga variablat e 
marrë në shqyrtim është 91% e totalit. 

 Rëndësia e modelit, e matur me anë të statistikës së Fisherit, është e lartë pasi 
probabiliteti i kësaj statistike është 0.007. Që do të thotë se sa më e vogël ky 
probabilitet, aq më i mirë modeli. 

 Kriteret akaike dhe schwarz merren parasysh për krahasimin e modeleve 
ndërmjet të të njëjtit lloj. Sa më të vegjël të jenë këto kritere aq më i mirë 
modeli në shqyrtim. 

 Statistika e Darbin-Watson na shpreh informacion mbi autokorrelacionin serial 
të rendit të parë. Teorikisht, nëse vlera e tij është pranë 2-it, atëherë thuhet se 
modeli nuk vuan nga autokorrelacioni i rendit të parë. 

Për kujtesë, poshtë jepet përmbledhja e hipotezave kryesore që merren në shqyrtim 
për diskutimin e inferencës së modeli. 

 

Tabela 4.5. Kriteret bazë të inferencës statistikore. Burimi: përmbledhje e autorit 

Objekti i 
hipotezës Hipoteza Formulimi Statistika 

Faktori/variabli Bazë (H0): Faktori/variabli nuk është i rëndësishëm Studenti 
(t) Alternative (H1): Faktori/variabli është i rëndësishëm 

Modeli Bazë (H0): R2 nuk është i rëndësishëm Fisheri (F) 

Alternative (H1): R2 është i dëndësishëm 

Shpërndarja 
normalisht e 
serisë 

Bazë (H0): Seria shpërndahet normalisht Statistika 
J-B Alternative (H1): Seria nuk shpërndahet normalisht 

Autokorrelacioni Bazë (H0): Nuk ka autokorrelacion Disa 
statistika Alternative (H1): Ka autokorrelacion 
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Tabela 4.6.Vlerësimi i kritereve të vlefshmërisë së modelit të parë. Burimi: llogaritjet e 
autorit 

R-squared 0.91371  Mean dependent var 13.6112 
Adjusted R-squared 0.844678  S.D. dependent var 0.378812 
S.E. of regression 0.149294  Akaike info criterion -0.658952 
Sum squared resid 0.111443  Schwarz criterion -0.507659 
Log likelihood 8.29476  Hannan-Quinn criter. -0.82492 
F-statistic 13.236  Durbin-Watson stat 1.27753 
Prob(F-statistic) 0.007184    

 

4.2.2 Tentativë: modeli i dytë – LS 
Ky model është i ngjashëm me modelin që sapo shqyrtuam vetëm se është përdorur 
variabli ROAA (kthimi nga aktivet mesatare) në vend të ROAE. Për më shumë 
ndjekim shqyrtimin e përmbledhur tek Tabela 4.7. 

Tabela 4.7. Modeli i dytë i marrë në shqyrtim. Burimi: llogaritjet e autorit 

Dependent Variable: LOG(TA) 
  Method: Least Squares 

   Sample: 2004 2013 
   Included observations: 10 
   Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10.07 1.130872 8.900663 0.0003 
MB 3.74 1.199986 3.113157 0.0265 
QAF -0.33 0.226686 -1.44206 0.2089 
PP 0.08 0.031508 2.4319 0.0592 

ROAA 27.14 42.50881 0.638356 0.5513 
R-squared 0.913452  Mean dependent var 13.6112 
Adjusted R-squared 0.844213  S.D. dependent var 0.378812 
S.E. of regression 0.149517  Akaike info criterion -0.655964 
Sum squared resid 0.111776  Schwarz criterion -0.504672 
Log likelihood 8.27982  Hannan-Quinn criter. -0.821932 
F-statistic 13.19278  Durbin-Watson stat 1.834454 
Prob(F-statistic) 0.007236 

    

Ndryshimi që ka ky model krahasuar me atë të modelit të parë është ROAE, qëndron 
në rëndësinë e faktorëve dhe të statistikave lidhur me shëndetin e modelit. Kështu, 
këtu shohim se dy koefiçientë (koeficienti i lirë dhe koeficienti pranë MB) janë të 
rëndësishëm me nivel sigurie statistikore 95% dhe një koeficient (koeficienti pranë 
PP) është i rëndësishëm me nivel sigurie statistikore 94%. Po ashtu, meqë statistika 
Durbin-Watson (1.834454) është pranë vlerës 2, atëherë mund të themi se ky model 
nuk vuan nga autokorrelacioni i rendit të parë. 

4.2.3 Tentativë: modeli i tretë – LS 
Modeli në vijim merr në shqyrtim të gjithë variablat e marrë në shqyrtim dhe analizon 
se cili nga variablat nuk është i rëndësishëm. Nëse ka variabla të parëndësishëm, 
atëherë veprohet në këto dy forma: 
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a) Shikohet një formë tjetër e përfshirjes së variablit në model, duke e parë si 
produkt me një faktor tjetër, si elementë që lidhet në mënyrë inverse, fuqi etj., 
ose përdoren operatorët matematikor për transformimin e serisë së të dhënave, 
si për shembull: diferenca zinxhir apo transformimi logaritmik. 

b) Mund të propozohet të largohet nga modeli variabli që rezulton i 
parëndësishëm. 

Në modelin në vijim rezultojnë dy variabla të parëndësishëm, që janë PP ose 
produktiviteti i punonjësve dhe KR_PBB ose kredia për Produktin e Brendshëm 
Bruto. Për këto variabla u tentuan shumë manovra për t’i mbajtur brenda në model, 
duke u shtyrë nga logjika ekonomike se këto të dy janë variabla të rëndësishëm për 
përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes (Tabela 4.8). 

 
Tabela 4.8. Modeli i tretë i marrë në shqyrtim. Burimi: llogaritjet e autorit 

Dependent Variable: LOG(TA) 
  Method: Least Squares 

   Sample: 2004 2013 
   Included observations: 10 
   Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ROAE -15.64 3.180595 -4.91695 0.0161 
RMK 32.36 3.977939 8.13466 0.0039 
QAF 1.04 0.207782 4.98505 0.0155 
MB 8.09 0.795689 10.16949 0.002 
KAKS_A 40.14 8.730344 4.597396 0.0193 
PP 0.04 0.023327 1.758645 0.1769 
KR_PBB -1.15 1.364 -0.84665 0.4594 
R-squared 0.979233  Mean dependent var 13.6112 
Adjusted R-squared 0.937698  S.D. dependent var 0.378812 
S.E. of regression 0.094553  Akaike info criterion -1.68329 
Sum squared resid 0.026821  Schwarz criterion -1.47148 
Log likelihood 15.41645  Hannan-Quinn criter. -1.915644 
Durbin-Watson stat 2.996965 

    

4.2.4 Tentativë: Modeli më i mirë – LS 
Në vazhdim jepet diskutimi i modelit më të mirë të vlerësuar me Metodën e Katrorëve 
më të Vegjël (Least Squares – LS). Ky është modeli që vlerëson vlerën e ndërmarrjes 
për rastin e bankave: formulimi (4.4): 

 )_,,,,(
shpjegues/ pavarur  të variablavarurivariabël

   AKAKSMBQAFRMKROAEfTA   
(4.4) 

Formulimi i mësipërm e shikon totalin e aktiveve (TA), që për ne nënkupton vlerën e 
bankës, si shprehje të variablave ROAE (kthimi nga kapitali mesatar), mjaftueshmëria 
e kapitalit (RMK), qarkullimi i aktiveve fikse (QAF), marzhi bruto (MB), kapitali 
aksionar për aktive (KAKS_A).Ndryshe mund të themi se këto variabla shpjegojnë 
apo përcaktojnë vlerën e ndërmarrjes. 
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AKAKSMBQAFRMKROAETA _)log( 54321    (4.5) 

Po bëjmë një rikujtesë në ndihmë të kuptimit më të mirë të formulimit. Kështu kemi: 

 Variabli i varur është TA (Totali i aktiveve) dhe është i përfaqësuar nga 
logaritmi i vlerave të TA. Kjo e ndihmon shumë modelin për shkak se 
variablat në anën e djathtë të barazimit janë të gjithë në formën e raportit apo 
të përqindjes. Vlerësimet që bën modeli për logaritmin e TA, janë 
përfaqësuese për vet variablin e Totalit të Aktiveve. Prania e logaritmit në 
anën e majtë e klasifikon modelin në klasën log-lin të modeleve. Log-lin 
nënkupton se ana e majtë e modelit është e logaritmuar, ndërsa ana e djathtë 
është në formën lineare. Interpretimi i këtyre modeleve kryhet sipas logjikës: 
një ndryshim në njësinë e variablit në të djathtë, shkakton një ndryshim në 
përqindje shumëzuar me 100 të variablit në të majtë (logaritmi shoqërohet me 
përqindje). 

 Koeficienti αi është parametër i modelit dhe ka interpretim ekonomik. Ai 
tregon se për një njësi shtesë të variablit që shoqëron, përcakton një ndryshim 
në masën αi x 100 për qind mbi variablin në të majtë. 

 Modelit i mungon një koefiçient i lirë. Koefiçientët e lirë janë shpesh herë 
“dhimbje koke” për studiuesit për shkak se, në shumicën e modeleve të fushë 
së ekonomisë, nuk kanë interpretim ekonomik. 

Modeli që paraqitet në formulimin e fundit më sipër mund të kompozohet si në vijim 
(Tabela 4.9): 

 
Tabela 4.9. Modeli më i mirë për vlerën e ndërmarrjes në sistemin bankar. Burimi: llogaritjet 

e autorit 
Dependent Variable: LOG(TA)   
Method: Least Squares   
Sample: 2004 2013   
Included observations: 10   

     
     Variabli Koeficienti Gabimi standard Statistika t Probabiliteti 
     
     ROAE -18.45 2.741403 -6.728728 0.0011 

RMK 38.55 2.246159 17.16071 0.0000 
QAF 1.19 0.202534 5.885783 0.0020 
MB 8.04 0.813431 9.886621 0.0002 

KAKS_A 36.02 5.098547 7.063989 0.0009 
     
     R-squared 0.955687  Mean dependent var 13.61120 

Adjusted R-squared 0.920236  S.D. dependent var 0.378812 
S.E. of regression 0.106986  Akaike info criterion -1.325385 
Sum squared resid 0.057230  Schwarz criterion -1.174093 
Log likelihood 11.62693  Hannan-Quinn criter. -1.491353 
Durbin-Watson stat 2.401062    
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I shkruar në formën e ekuacionit, do të kishim formulimin: 
AKAKSMBQAFRMKROAETA

R
_02.3604.819.155.3845.18)log(

0009.00002.00020.00000.00011.096.02



 (4.6) 

Vëmë re zëvendësimet e koefiçientëve alfa dhe vendosjen e probabilitetit përkatës. Në 
rastin e modelit tonë, të gjithë variablat janë të rëndësishëm dhe flitet me siguri shumë 
të lartë (mbi 99% siguri). Këto probabilitet llogariten me ndihmën e statistikës së 
studentit (t). Në mënyrë të veçantë kemi: 

 Koefiçienti pranë variablit ROAE (kthimi nga kapitali mesatar) është -18.45, 
duke përcaktuar një dobësim mbi TA për çdo rast kur rritet. Pra lidhja mes 
ROAE dhe TA paraqitet me drejtim negativ. Probabiliteti i rëndësisë së këtij 
koefiçienti është 0.0011, që do të thotë shumë i rëndësishëm. Në fakt, lidhja e 
ROAE-së me TA rezulton negative për çdo regresion që është vlerësuar. Kjo 
do të thotë se modelet konvergojnë në drejtimin e lidhjes ndërmjet këtyre dy 
faktorëve. 

 Koefiçienti pranë RMK është 38.55, duke përcaktuar një rritje në TA për çdo 
rast kur rritet. Lidhja është e drejt mes dy variablave. Rëndësia është shumë e 
madhe dhe flasim me siguri më të lartë se 99%. Në të dy regreset që janë 
vlerësuar, ky faktor rezulton me lidhje pozitive. 

 TA rritet nga rritja e variablit QAF, duke reflektuar një lidhje të drejtë mes dy 
variablave. Rëndësia e këtij variabli të pavarur në këtë model është shumë e 
madhe, rrjedhojë e faktit se probabiliteti i këtij koeficienti është i vogël, 
0.0020. 

 TA rritet nga rritja e variablit MB (marzh bruto), duke reflektuar një lidhje 
pozitive. Siguria dhe besimi ndaj këtij variabli është më e madhe se 99%, po 
ashtu. 

 Rritja e KAKS_A shkakton mbi TA rritje, që do të thotë se ekziston lidhje e 
drejtë mes variablave. Intervali i besimit është shumë i lartë, pra edhe ky 
variabël është shumë i rëndësishëm për modelin. 

 Koefiçienti i përcaktimit (R2) është i lartë. Rreth 96% e luhatjeve të variablit 
log(TA) shpjegohen apo përcaktohen nga variablat e pavarur.  

Figura 4.10 paraqet vijën e modelit së bashku me mbetjet duke u krahasuar me vijën e 
vlerave aktuale të log(TA). 
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Figura 4.10. Grafiku i modelit (vlerat aktuale, vlerat e modelit, vlerat e mbetjeve) sipas 

shkallës përkatëse. Burimi: Llogaritjet e autorit 

 

Testi i autokorrelacionit kalon me besueshmëri të lartë. Mund të ndjekim tabelën në 
vijim që vjen me diskutimin mbi diagnozën e autokorrelacionit. Statistika Q 
preferohet shpesh nga studiuesit. Tabela 4.10 paraqeset vetëm pamjen e grafikëve-
pika. Vihet re se yjet e grafikëve janë brenda kufijëve dhe kjo do të thotë se modeli 
nuk “vuan” nga autokorrelacion i termit të gabimit, pra që modeli i vlerësuar është i 
mirë. 

Tabela 4.10. Përmbledhje e testit të autokorrelacionit. Burimi: llogaritjet e autorit 
Sample: 2004 2013    
Included observations: 10   

     
     Autocorrelation Partial Correlation Rendi AC   PAC 
     
     . **| . | . **| . | 1 -0.213 -0.213 

 .  |* .|   . |* .| 2 0.145 0.105 
. **| . |  . *| . | 3 -0.237 -0.199 
. **| . | .***| . | 4 -0.222 -0.347 
  . | . |  . *| . | 5 -0.022 -0.113 
 . *| . |  . *| . | 6 -0.090 -0.141 
  . |* .|  . *| . | 7 0.110 -0.096 
  . | . |  . *| . | 8 0.039 -0.070 
  . | . |  . *| . | 9 -0.009 -0.145 

     
     

4.2.5 Modeli më i mirë për sistemin bankar – GMM 
Metoda GMM përdoret gjerësisht në vlerësimin e lidhjeve dhe kohët e fundit është 
pajisur me gjithë testet e inferencës statistikore dhe konsiderohet si një nga metodat 
që mund të gjurmojë apo të kontrollojë efektet e ndonjë endogjeniteti të mundshëm në 
lidhjen mes faktorëve. Është ky justifikimi se përse është përdorur kjo metodë për 
vlerësimin e lidhjes mes vlerës së ndërmarrjes dhe faktorëve pretendet që e qeverisin 
apo e përcaktojnë atë. Në përgjithësi, vlerësimet e dala nga një metodë e tillë 
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konsiderohen si më të përafërta me “realitetin e jetës” së faktorëve, sepse ajo përdor 
edhe variabla instrumental. Integrimi i variablave instrumental në regresione është një 
nga teknikat që çon në kontrollin e endogjenitetit. Për të kuptuar logjikën e variablit 
instrumental le të sjellim një shembull: supozojmë se në një regresion paga është 
variabël i varur dhe edukimi është një nga variablat e pavarur. Logjika e justifikon 
këtë lidhje, sepse paga varet nga edukimi, madje pritet një lidhje pozitive, pra me 
rritjen e edukimit, pritet që paga të rritet. Variabël instrumental në këtë rast mund të 
ishte edukimi i prindërve, sepse, deri diku, është një matës indirekt i edukimit. Pra, 
edukimi i prindërve është një variabël instrumental, i cili fillimisht ndikon te edukimi, 
dhe pastaj së bashku me edukimin përcaktojnë masën e pagës. 

Modeli i vlerësuar me GMM për rastin tonë shprehet: 

  

  

alinstrument variablat
pavarur evariablat 

54321

 varuri variabël

log

_)log(

(ANV)KR_DP,PP,L,KR_PBB, NP

AKAKSMBQAFRMKROAETA    
(4.7) 

Ky model i vlerësuar me GMM rezulton me parametrat e mëposhtëm: 

   alinstrumentvariablat 

0036.00001.00406.00000.00269.094.0

log

_64.3445.899.048.3846.16)log(
2

(ANV)KR_DP,PP,L,KR_PBB, NP

AKAKSMBQAFRMKROAETA
R




 
(4.8) 

Këto parametra të vlerësuar kanë interpretim të njëjtë me logjikën që u përdor te 
modeli më i mirë me LS, ndonëse metoda e vlerësimit është GMM. 

 Koefiçienti pranë variablit ROAE (kthimi nga kapitali mesatar) është -16.46 
(nga -18.45 që ishte te modeli me LS), duke përcaktuar një dobësim mbi TA 
për çdo rast kur rritet. Pra lidhja mes ROAE dhe TA paraqitet me drejtim 
negativ. Probabiliteti i rëndësisë së këtij koeficienti është 0.0269, që do të 
thotë shumë i rëndësishëm. Në fakt, lidhja e ROAE-së me TA rezulton 
negative për çdo regresion që është vlerësuar edhe me metodën GMM. Kjo do 
të thotë se, ashtu si te modelet LS, modelet konvergojnë në drejtimin e lidhjes 
ndërmjet këtyre dy faktorëve. 

 Koeficienti pranë RMK është 38.48 (nga 38.55 që ishte te modeli me LS), duke 
përcaktuar një rritje në TA për çdo rast kur rritet. Lidhja është e drejt mes dy 
variablave. Rëndësia është shumë e madhe dhe flasim me siguri më të lartë se 
99%. Në të dy regreset që janë vlerësuar, ky faktor rezulton me lidhje pozitive. 

 TA rritet nga rritja e variablit QAF, duke reflektuar një lidhje të drejtë mes dy 
variablave. Rëndësia e këtij variabli të pavarur në këtë model është 0.0406, që 
është shumë e madhe. 

 TA rritet nga rritja e variablit MB (marzh bruto), duke reflektuar një lidhje pozitive. 
Siguria dhe besimi ndaj këtij variabli është më e madhe se 99% po ashtu. 
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 Rritja e KAKS_A shkakton mbi TA rritje, që do të thotë se ekziston lidhje e 
drejtë mes variablave. Intervali i besimit është shumë i lartë, pra edhe ky 
variabël është shumë i rëndësishëm për modelin. 

 Koeficienti i përcaktimit (R2) është i lartë. Rreth 94% (nga 96% që ishte te 
modeli me LS) e luhatjeve të variablit log(TA) shpjegohen apo përcaktohen 
nga variablat e pavarur.  

Për më shumë referoju tabelës së mëposhtme (Tabela 4.11). 
Tabela 4.11. Përmbledhje e modelit GMM për log(TA). Burimi: llogaritjet e autorit 

Dependent Variable: LOG(TA)   
Method: Generalized Method of Moments  
Sample: 2004 2013   
Included observations: 10   
Linear estimation with 1 weight update  
Estimation weighting matrix: HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000) 
Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 
Instrument specification: KR_PBB NPL PP ROAA KR_DP LOG(ANV) 
Constant added to instrument list  

Variabli Koeficienti Gabimi standard Statistika-t Probabiliteti 
ROAE -16.46 5.311368 -3.099293 0.0269 
RMK 38.48 2.333707 16.48784 0.0000 
QAF 0.99 0.360491 2.743787 0.0406 
MB 8.45 0.778536 10.85667 0.0001 

KAKS_A 34.64 6.739013 5.140169 0.0036 
R-squared 0.942738  Mean dependent var 13.61120 
Adjusted R-squared 0.896928  S.D. dependent var 0.378812 
S.E. of regression 0.121617  Sum squared resid 0.073954 
Durbin-Watson stat 3.091894  J-statistic 2.165478 
Instrument rank 7  Prob(J-statistic) 0.338667 
 
Të gjitha këto54, së bashku me rezultatet e tjera të testeve të diagnozës së modelit 
që do të paraqiten në vijim, na tregojnë se ky është modeli më i mirë dhe më i 
përshtatshëm për përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes për rastin e bankave në 
Shqipëri. 
Në përforcim të këtij përfundimi të shprehur vjen analiza e diagnozës bashkë me 
testet bazë më sipër. Figura 4.11 rend të na ilustrojë në mënyrë vizive saktësinë e 
modelit. Vëmë re bashkëshoqërimin e vijës së vlerave aktuale (faktike) me ato të 
modelit. Në fakt, vija e modelit i shkon shumë pranë vlerave aktuale, duke treguar se 
modeli është i mirë.Sa më pranë të jenë këto dy vija, aq më i mirë është modeli. Po 
ashtu, jepet vija e mbetjeve (apo gabimeve të modelit – këto janë pjesë që modeli nuk 
arrin t’i shpjegojë). Që modeli të jetë i mirë duhet të bëhet diagnozë për vlerat e kësaj 
vije – vijës së mbetjeve – pasi ajo duhet të “gëzojë” disa cilësi të caktuara. Në vijim 
merremi me cilësitë e kësaj vije. 

                                                 
54Është pasur parasysh edhe vlera e kriterit Akaike dhe Schwarc, të cilët rezultuan me vlerat më të ulëta 
se në të gjithë modelet e tjera të shqyrtuar. Kjo do të thotë se modeli është më i miri ndër të gjithë që u 
verifikuan. 
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Figura 4.11. Ilustrimi grafik i vlerave aktuale, vlerave të modelit dhe mbetja. Burimi: 
llogaritje të autorit 

 

Në përgjigje të asaj që shtruam më lartë kryejmë testin e shpërndarjes normalisht të 
termit të gabimit. Ky test raporton se termi i gabimit shpërndahet normalisht se dhe 
kjo përkthehet: modeli është i mirë sa i takon këtij testi. Konsidero përmbledhjen e 
testit më poshtë (Figura 4.12). 

 

 
Figura 4.12. Përmbledhje e testit të shpërndarjes normale për termin e gabimit. Burimi: 

llogaritjet e autorit 

 

Testi i autokorrelacionit të termit të gabimit, siç jepet tek Tabela 4.12, tregon se termi 
i gabimit nuk “vuan” nga autokorrelacioni. Pra modeli i shqyrtuar merr dritën 
“jeshile” edhe nga ky test.  
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Tabela 4.12. Testi i autokorrelacionit të termit të gabimit. Burimi: llogaritjet e autorit 

Sample: 2004 2013    
Included observations: 10   

          Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC 
           .****| .   |  .****| . | 1 -0.560 -0.560 

    . |** . |     . | . | 2 0.329 0.022 
   . *| .   |     . | . | 3 -0.193 -0.000 
  . **| .   |  .****| . | 4 -0.297 -0.597 
    . |** . |    . *| . | 5 0.327 -0.126 
  . **| .   |     . |* .| 6 -0.239 0.115 
    . |* .  |    . *| . | 7 0.212 -0.203 
   . *| .   |  . ***| . | 8 -0.093 -0.366 
    . | .   |     . |*. | 9 0.013 0.102 

          Një nga problemet më të shpeshta gjatë formulimit dhe vlerësimit të një modeli është 
dyshimi se mos ndoshta nuk është përfshirë në modelim ndonjë faktor i rëndësishme 
për variablin e varur. Një disiplinën e ekonometrisë, ky problem mund të kontrollohet 
përmes një testi që gjurmon nëse një faktor, që është lënë jashtë modelimit, duhet 
përfshirë apo jo në model. Ky test njihet si testi i variablave të fshehur (anglisht, 
Omitted Variables Test). Për modelin GMM janë bërë disa teste për disa variabla që 
nuk janë përfshirë në model, madje edhe të kombinuar me njëri-tjetrin, por të gjitha 
përpjekjet tona për të shtuar ndonjë faktor tjetër në model, i hodhi poshtë ky test. Në 
vijim po sjellim një provë (Tabela 4.13). 

Rasti që ilustrohet është për variablit KR_DP (kredi për depozita). Ky test për 
modelin e ndërtuar dhe vlerësuar tregon se variabli KR_DP nuk është e nevojshme të 
përfshihet në model. 

 
Tabela 4.13. Testi i variablave të fshehur. Burimi: llogaritjet e autorit 

Omitted Variables Test   
Equation: EQ_GMM   
Specification: LOG(TA) ROAE RMK QAF MB KAKS_A KR_DP 
Instrument specification: KR_PBB NPL PP ROAA KR_DP LOG(ANV) 
Omitted Variables: KR_DP   

           Value df Probability  
Difference in J-stats  2.161851  1  0.1415  

          J-statistic summary:   
 Value    

Restricted J-statistic  2.165478    
Unrestricted J-statistic  0.003627    

               
Siç diskutuam për problemin e variablave të fshehur në një model, po ashtu mund të 
diskutohet edhe për variabla të tepërt (anglisht, Redundant Variables Test) në një 
model. Është shumë thelbësore të kuptohet se modeli më i mirë nuk është ai që 
përfshin të gjithë faktorët, por ai që shpreh më mirë marrëdhënien në studim. Në 
botën e kërkimit ndodh shpesh që variabla të parëndësishëm të përfshihen në një 
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modelim. Parëndësia është një kriter relativ, sepse ndryshe interpretohet rëndësia e një 
faktori nga një studiues, ndryshe nga një grup tjetër kërkuesish. Për të qenë objektiv 
me këtë problem, ekzekutohet testi i variablave të tepërt për atë faktor apo grup 
faktorësh që mund të dyshohet se janë të tepërt. 

Për rastin e ilustruar më poshtë (Tabela 4.14) jepet testi për variablin ROAE, por 
rezulton se nuk është i tepërt. 

Tabela 4.14. Testi i variablave të tepërt. Burimi: llogaritjet e autorit 

Redundant Variables Test   
Equation: EQ_GMM   
Specification: LOG(TA) ROAE RMK QAF MB KAKS_A 
Instrument specification: KR_PBB NPL PP ROAA KR_DP LOG(ANV) 
Redundant Variables: ROAE   

           Value df Probability  
Difference in J-stats  19.21124  1  0.0000  

          J-statistic summary:   
 Value    

Restricted J-statistic  21.37672    
Unrestricted J-statistic  2.165478    

           

Në përmbledhje, themi se vlera e ndërmarrjeve në sistemin bankar shqiptar jo vetëm 
që përcaktohet nga faktorët e sistemit bankar, por se modeli që jep këtë lidhje 
vlerësohet me metodën GMM dhe ka formën: 

   alinstrument variablat
94.0

log

_64.3445.899.048.3846.16)log(
2

(ANV)KR_DP,PP,L,KR_PBB, NP

AKAKSMBQAFRMKROAETA
R




 
(4.9) 

Në vijim jepet përmbledhja e gjetjeve në gjuhën e hipotezave të ngritura (Tabela 
4.15). Vendimi “pranohet” do të thotë se hipoteza përkatëse qëndron për rastin e 
sistemit bankar shqiptar, ndërsa vendimi “refuzohet” është për të treguar se kjo 
hipotezë nuk mund të jetë e vërtetë. Shënimi “instrumental” nënkupton se faktori 
përkatës është një faktor që nuk e shpreh ndikimin e tij, siç na ndihmon modeli GMM 
për ta kuptuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë. 

Tabela 4.15. Përmbledhje e vendimit për hipotezat e ngritura 

Nr Hipoteza Vendimi 
1. Vlera e një banke tregtare në Shqipëri përcaktohet nga treguesit e 

bilancit; treguesit e rentabilitetit, treguesit e pasqyrës së të ardhurave; 
treguesit e fuqisë punëtore; treguesit e agreguar të industrisë dhe 
tregues të tjerë me natyrë të kombinuar 

Pranohet 

a)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga totali i aktiveve, marrë 
nga bilanci i ndërmarrjes 

Pranohet me 
arsyetim 

b)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga kthimi prej kapitalit 
mesatar 

Pranohet 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Analiza dhe interpretime   |       Kapitulli 4 

 

113 

modelim. Parëndësia është një kriter relativ, sepse ndryshe interpretohet rëndësia e një 
faktori nga një studiues, ndryshe nga një grup tjetër kërkuesish. Për të qenë objektiv 
me këtë problem, ekzekutohet testi i variablave të tepërt për atë faktor apo grup 
faktorësh që mund të dyshohet se janë të tepërt. 

Për rastin e ilustruar më poshtë (Tabela 4.14) jepet testi për variablin ROAE, por 
rezulton se nuk është i tepërt. 

Tabela 4.14. Testi i variablave të tepërt. Burimi: llogaritjet e autorit 

Redundant Variables Test   
Equation: EQ_GMM   
Specification: LOG(TA) ROAE RMK QAF MB KAKS_A 
Instrument specification: KR_PBB NPL PP ROAA KR_DP LOG(ANV) 
Redundant Variables: ROAE   

           Value df Probability  
Difference in J-stats  19.21124  1  0.0000  

          J-statistic summary:   
 Value    

Restricted J-statistic  21.37672    
Unrestricted J-statistic  2.165478    

           

Në përmbledhje, themi se vlera e ndërmarrjeve në sistemin bankar shqiptar jo vetëm 
që përcaktohet nga faktorët e sistemit bankar, por se modeli që jep këtë lidhje 
vlerësohet me metodën GMM dhe ka formën: 

   alinstrument variablat
94.0

log

_64.3445.899.048.3846.16)log(
2

(ANV)KR_DP,PP,L,KR_PBB, NP

AKAKSMBQAFRMKROAETA
R




 
(4.9) 

Në vijim jepet përmbledhja e gjetjeve në gjuhën e hipotezave të ngritura (Tabela 
4.15). Vendimi “pranohet” do të thotë se hipoteza përkatëse qëndron për rastin e 
sistemit bankar shqiptar, ndërsa vendimi “refuzohet” është për të treguar se kjo 
hipotezë nuk mund të jetë e vërtetë. Shënimi “instrumental” nënkupton se faktori 
përkatës është një faktor që nuk e shpreh ndikimin e tij, siç na ndihmon modeli GMM 
për ta kuptuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë. 

Tabela 4.15. Përmbledhje e vendimit për hipotezat e ngritura 

Nr Hipoteza Vendimi 
1. Vlera e një banke tregtare në Shqipëri përcaktohet nga treguesit e 

bilancit; treguesit e rentabilitetit, treguesit e pasqyrës së të ardhurave; 
treguesit e fuqisë punëtore; treguesit e agreguar të industrisë dhe 
tregues të tjerë me natyrë të kombinuar 

Pranohet 

a)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga totali i aktiveve, marrë 
nga bilanci i ndërmarrjes 

Pranohet me 
arsyetim 

b)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga kthimi prej kapitalit 
mesatar 

Pranohet 
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c)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga kthimi i aktiveve 
mesatare 

Refuzohet 

d)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga të ardhurat neto të 
veprimtarisë dhe nga marzhi bruto 

Pranohet (ANV 
instrumental) 

e)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga produktiviteti i 
punonjësve 

Pranohet  
(faktor i fshehur) 

f)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga raporti kredi për PBB Pranohet 
(instrumental) 

g)  Vlera e një banke në Shqipëri shpjegohet nga qarkullimi i aktiveve 
fikse, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, kapitali aksionar për 
aktive, kreditë me probleme dhe kredi për depozita 

Pranohet  
(NPL dhe KR_DP 

instrumental) 

 

4.3 Sistemi i sigurimeve: analiza përshkruese 
Ashtu siç vepruam kur analizuam sistemin bankar, në vijim paraqitet përshkrimi i 
variablave të përzgjedhur si të denjë për të shpjeguar dhe përcaktuar vlerën e 
ndërmarrjes, që për ne kjo vlerë është vet vlera e aktiveve totale. 

Kështu, Figura 4.13 (a dhe b) jep grafikët e variablave të marrë në studim. Secili 
grafik shoqërohet me treguesit e statistikave përshkruese në aksin vertikal të tij. Nga 
ky vëzhgim vëmë re se jo të gjithë variablat janë luhatur në vite në mënyrë të njëjtë. 
Për shembull, nëse TA (totali i aktiveve) ka performuar gjithnjë në rritje duke treguar 
në një farë mënyre një trend të qartë rritës në vite, për variablin FMXHN (fitimi 
marxhinal neto) është në rënie. Me TA ngjason më shumë ecuria e INV (investimet) 
dhe A_PBB (aktive për PBB). Interesant është performanca e ROA-së, e cila ka 
shënuar një rënie të dukshme në vitet e fundit, në kontrast të theksuar me periudhën 
pararendëse. 

Në ndihmë të leximit të grafikëve dhe të informacionit që japin mund të themi se në të 
majtë të grafikëve, krahas shkallës së ordinatës, jepet informacion55 për vlerat 
ekstreme, mesataren, kuartilet e të dhënave (75% e të dhënave kundrejt pjesës tjetër) 
dhe medianën. Për më shumë konsultohu me grafikun. 

 
Figura 4.13. a) Ecuria e variablave në vite shoqëruar me statistikat përshkruese në të majtë 

të secilit grafik. Burimi: llogaritjet e autorit 
 

                                                 
55Në statistikë ky informacion njihet me emrin Box-plot apo grafiku mustaqe në shqip. 
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Figura 4.14. b) Ecuria e variablave në vite shoqëruar me statistikat përshkruese në të majtë 

të secilit grafik. Burimi: llogaritjet e autorit. 

 

Tabela 4.16 ndihmon përshkrimin e variablave, ndryshe nga grafikët më lartë, me anë 
të shifrave. Vëmendje të veçantë meritojnë treguesit që lidhen me shpërndarjen 
normale të variablave, që janë Skewness, Kurtosis dhe Jarque-Bera me probabilitet. 
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Figura 4.14. b) Ecuria e variablave në vite shoqëruar me statistikat përshkruese në të majtë 

të secilit grafik. Burimi: llogaritjet e autorit. 

 

Tabela 4.16 ndihmon përshkrimin e variablave, ndryshe nga grafikët më lartë, me anë 
të shifrave. Vëmendje të veçantë meritojnë treguesit që lidhen me shpërndarjen 
normale të variablave, që janë Skewness, Kurtosis dhe Jarque-Bera me probabilitet. 
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Të gjitha seritë me përjashtim të ROA-së shpërndahen normalisht, pra janë të gatshëm 
për përdorim në modelet ekonometrike. 

Interpretimi i vlerave të tabelës së mëposhtme nuk mund të krahasohen me kolonat e 
tjera: mesatarja e TA nuk krahasohet dot me mesataren e FMXHN, sepse edhe njësia 
matëse e tyre ndryshon. Disa variabla maten në vlerë monetare, siç është rasti i TA, 
INV dhe KAP, disa të tjerë në përqindje siç janë DN_PN, A_PBB, FMXHN, 
PSH_PBB dhe ROA dhe disa të tjerë në formë koeficienti, siç janë PP dhe RK. 
 

Tabela 4.16. Përmbledhje e përshkrimit të variablave 

 
TA DN_PN A_PBB FMXHN INV KAP PP PSH_PBB RK ROA 

Mesatarja 15405.6 0.4151 0.0138 0.0905 10462.1 6832.9 8.1520 0.0061 0.9985 -0.2376 
Mediana 15876 0.3517 0.0142 0.1074 11192.5 7751 8.56 0.0063 0.9642 0.0442 
Maksimum 21839 0.7242 0.0161 0.1731 14082 10016 9.88 0.0069 1.2981 0.0631 
 Minimum 8411 0.2419 0.0108 -0.0952 5923 1001 6.1 0.0048 0.7981 -2.76 
Dev. Stand. 4475.3 0.1768 0.0015 0.0901 2823.7 3017.3 1.4948 0.0007 0.1447 0.8866 
Skewness -0.1392 0.6488 -0.5610 -1.1512 -0.2954 -0.6623 -0.3224 -0.6284 0.8673 -2.6631 
 Kurtosis 1.8109 1.9400 2.7508 2.9997 1.8066 2.2656 1.5555 1.9422 3.0261 8.0999 
Jarque-Bera 0.6215 1.1697 0.5504 2.2088 0.7389 0.9558 1.0427 1.1244 1.2538 22.6572 
 Probability 0.7329 0.5572 0.7594 0.3314 0.6911 0.6201 0.5937 0.5699 0.5342 0.0000 
Shuma 154056 4.1508 0.1380 0.9046 104621 68329 81.5200 0.0605 9.9849 -2.3762 
Numri 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Tabela 4.17 përmbledh koefiçientët e korrelacioneve mes variablave kryesor të 
problemit të kërkimit. Poshtë çdo koeficienti jepet edhe vlera probabilitare e tij, që 
interpretohet sipas logjikës përshkruar më sipër. Kolona e TA-së është evidentuar më 
i trashë, për arsye se ne interesohemi për bashkëshoqërimin e variablave të tjerë me 
TA-në.  
 

Tabela 4.17. Përmbledhje e korrelacionit të variablave. Burimi: llogaritjet e autorit 

 TA  ROA  RK  PSHB  PSH_PBB  PP  PFN  NRRP  KAP  INV  FN  FMXHN  FB  DPN  DN_PN  

TA  1.00               
 -----                

ROA  -0.52 1.00              
 0.13 -----               

RK  0.64 -0.74 1.00             
 0.05 0.01 -----              

PSHB  0.96 -0.34 0.52 1.00            
 0.00 0.34 0.12 -----             

PSH_PBB  0.77 -0.12 0.24 0.90  1.00           
 0.01 0.73 0.51 0.00 -----            

PP  0.71 0.10 0.14 0.86 0.95 1.00          
 0.02 0.78 0.69 0.00 0.00 -----           

PFN  0.92 -0.20 0.49 0.98 0.88 0.89 1.00         
 0.00 0.57 0.15 0.00 0.00 0.00 -----          

NRRP  -0.31 0.46 -0.77 -0.19 0.14 0.12 -0.23 1.00        
 0.38 0.18 0.01 0.60 0.70 0.75 0.52 -----         
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 TA  ROA  RK  PSHB  PSH_PBB  PP  PFN  NRRP  KAP  INV  FN  FMXHN  FB  DPN  DN_PN  

KAP  0.36 -0.28 0.40 0.38 0.43 0.43 0.41 -0.11 1.00       
 0.30 0.44 0.26 0.28 0.21 0.21 0.24 0.77 -----        

INV  0.99 -0.46 0.60 0.97 0.80 0.74 0.92 -0.24 0.36 1.00      
 0.00 0.18 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.50 0.31 -----       

FN  -0.39 0.73 -0.86 -0.22 0.09 0.21 -0.17 0.61 -0.18 -0.35 1.00     
 0.26 0.02 0.00 0.54 0.81 0.57 0.63 0.06 0.62 0.32 -----      

FMXHN  -0.60 0.74 -0.93 -0.47 -0.17 -0.05 -0.43 0.65 -0.27 -0.57 0.96 1.00    
 0.06 0.01 0.00 0.17 0.65 0.88 0.21 0.04 0.46 0.09 0.00 -----     

FB  -0.44 0.76 -0.89 -0.27 0.04 0.17 -0.22 0.63 -0.19 -0.40 1.00 0.97 1.00   
 0.20 0.01 0.00 0.45 0.90 0.64 0.54 0.05 0.61 0.25 0.00 0.00 -----    

DPN  0.95 -0.49 0.63 0.91 0.65 0.61 0.87 -0.45 0.16 0.93 -0.37 -0.59 -0.43 1.00  
 0.00 0.15 0.05 0.00 0.04 0.06 0.00 0.19 0.66 0.00 0.29 0.08 0.22 -----   

DN_PN  0.81 -0.50 0.80 0.71 0.37 0.36 0.73 -0.62 0.27 0.78 -0.67 -0.79 -0.70 0.85 1.00 

 0.00 0.14 0.01 0.02 0.30 0.31 0.02 0.06 0.45 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 -----  

A_PBB  0.97 -0.54 0.57 0.91 0.76 0.69 0.84 -0.20 0.43 0.97 -0.31 -0.51 -0.36 0.87 0.69 

 0.00 0.11 0.09 0.00 0.01 0.03 0.00 0.58 0.22 0.00 0.38 0.13 0.31 0.00 0.03 

 

Kështu, koeficienti i korrelacionit mes TA dhe ROA është -0.52: drejtimi i lidhjes 
është negativ, që do të thotë se me rritjen e TA-së, ROA bie; fortësia e lidhjes është 
mesatare për sa kohë vlera absolute e |-0.52| është në intervalin 0.25 – 0.75. Nga ana 
tjetër, shihet se ky koeficient nuk është i rëndësishëm, meqë probabiliteti i këtij 
koefiçienti është 0.13. Lidhja mes TA-së dhe PSH_PBB është pozitive dhe e fortë, 
meqenëse koefiçienti i korrelacionit është 0.77. Po ashtu, meqë probabiliteti i kësaj 
statistike është 0.01, atëherë mund të thuhet se ky koeficient është i rëndësishëm dhe 
se vlera 0.77 është përfaqësuese e lidhjes me siguri 99% (= 1 – 0.01). 
Bashkëshoqërimi ndërmjet variablave TA dhe ND_PN është pozitiv dhe me fortësi të 
lartë, meqë koefiçienti i korrelacionit është 0.81. Meqenëse vlera porbabilitare e këtij 
koeficienti është 0.00, atëherë arrijmë në përfundim se koeficienti 0.81 ka nivel 
sigurie statistikore mbi 99%. 

Me një logjikë të tillë mund të interpretohen edhe koefiçientёt e tjerë të korrelacionit 
të përmbledhur në tabelë, madje përmes tyre mund të gjykohen edhe faktorët 
pretendet (potencial apo të mundshëm) të pavarur në një model. Pas kësaj logjike 
qëndron një analizë pak më e komplikuar. 

4.4 Diskutimi i modeleve për kompanitë e sigurimeve 

4.4.1 Tentativë: modeli i parë – LS 
Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme si dhe aftësitë si studiues, 
kualifikojmë në model variablat si në më poshtë. Modeli i parë i marrë në shqyrtim 
është i formulimit: 

 )_,_,,,,,_(
jegues varur/shpevariablat  varuri variabël

  
PBBAPBBPSHRKINVNRRPFMNPNDNfTA   (4.10) 
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 TA  ROA  RK  PSHB  PSH_PBB  PP  PFN  NRRP  KAP  INV  FN  FMXHN  FB  DPN  DN_PN  

KAP  0.36 -0.28 0.40 0.38 0.43 0.43 0.41 -0.11 1.00       
 0.30 0.44 0.26 0.28 0.21 0.21 0.24 0.77 -----        

INV  0.99 -0.46 0.60 0.97 0.80 0.74 0.92 -0.24 0.36 1.00      
 0.00 0.18 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.50 0.31 -----       

FN  -0.39 0.73 -0.86 -0.22 0.09 0.21 -0.17 0.61 -0.18 -0.35 1.00     
 0.26 0.02 0.00 0.54 0.81 0.57 0.63 0.06 0.62 0.32 -----      

FMXHN  -0.60 0.74 -0.93 -0.47 -0.17 -0.05 -0.43 0.65 -0.27 -0.57 0.96 1.00    
 0.06 0.01 0.00 0.17 0.65 0.88 0.21 0.04 0.46 0.09 0.00 -----     

FB  -0.44 0.76 -0.89 -0.27 0.04 0.17 -0.22 0.63 -0.19 -0.40 1.00 0.97 1.00   
 0.20 0.01 0.00 0.45 0.90 0.64 0.54 0.05 0.61 0.25 0.00 0.00 -----    

DPN  0.95 -0.49 0.63 0.91 0.65 0.61 0.87 -0.45 0.16 0.93 -0.37 -0.59 -0.43 1.00  
 0.00 0.15 0.05 0.00 0.04 0.06 0.00 0.19 0.66 0.00 0.29 0.08 0.22 -----   

DN_PN  0.81 -0.50 0.80 0.71 0.37 0.36 0.73 -0.62 0.27 0.78 -0.67 -0.79 -0.70 0.85 1.00 

 0.00 0.14 0.01 0.02 0.30 0.31 0.02 0.06 0.45 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 -----  

A_PBB  0.97 -0.54 0.57 0.91 0.76 0.69 0.84 -0.20 0.43 0.97 -0.31 -0.51 -0.36 0.87 0.69 

 0.00 0.11 0.09 0.00 0.01 0.03 0.00 0.58 0.22 0.00 0.38 0.13 0.31 0.00 0.03 

 

Kështu, koeficienti i korrelacionit mes TA dhe ROA është -0.52: drejtimi i lidhjes 
është negativ, që do të thotë se me rritjen e TA-së, ROA bie; fortësia e lidhjes është 
mesatare për sa kohë vlera absolute e |-0.52| është në intervalin 0.25 – 0.75. Nga ana 
tjetër, shihet se ky koeficient nuk është i rëndësishëm, meqë probabiliteti i këtij 
koefiçienti është 0.13. Lidhja mes TA-së dhe PSH_PBB është pozitive dhe e fortë, 
meqenëse koefiçienti i korrelacionit është 0.77. Po ashtu, meqë probabiliteti i kësaj 
statistike është 0.01, atëherë mund të thuhet se ky koeficient është i rëndësishëm dhe 
se vlera 0.77 është përfaqësuese e lidhjes me siguri 99% (= 1 – 0.01). 
Bashkëshoqërimi ndërmjet variablave TA dhe ND_PN është pozitiv dhe me fortësi të 
lartë, meqë koefiçienti i korrelacionit është 0.81. Meqenëse vlera porbabilitare e këtij 
koeficienti është 0.00, atëherë arrijmë në përfundim se koeficienti 0.81 ka nivel 
sigurie statistikore mbi 99%. 

Me një logjikë të tillë mund të interpretohen edhe koefiçientёt e tjerë të korrelacionit 
të përmbledhur në tabelë, madje përmes tyre mund të gjykohen edhe faktorët 
pretendet (potencial apo të mundshëm) të pavarur në një model. Pas kësaj logjike 
qëndron një analizë pak më e komplikuar. 

4.4 Diskutimi i modeleve për kompanitë e sigurimeve 

4.4.1 Tentativë: modeli i parë – LS 
Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme si dhe aftësitë si studiues, 
kualifikojmë në model variablat si në më poshtë. Modeli i parë i marrë në shqyrtim 
është i formulimit: 

 )_,_,,,,,_(
jegues varur/shpevariablat  varuri variabël

  
PBBAPBBPSHRKINVNRRPFMNPNDNfTA   (4.10) 
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Shprehur sipas gjuhës së matematikës kemi: 

PBBAPBBPSHRK
INVNRRPFMNPNDNcTA

__
_)log(

765

4321







 (4.11) 

Bie në sy se trajta e modelit është ajo e Metodës së Katrorëve më Të Vegjël (LS – 
Least Squears nga anglishtja). Lidhja dhe interpretimi i parametrave shkon në të 
njëjtën logjikë me atë që trajtuam te modeli i sistemit bankar. 

Shprehur sipas gjuhës së modelit të vlerësuar kemi: 

 

PBBAPBBPSHRK

INVNRRPFMNPNDNTA

_2.104_8.6319.0

103.315.005.0_32.05.7)log(

0693.01906.05468.0

2950.0

5

4852.09084.01577.00017.0



 

 (4.12) 

Nga sa shtruam, modeli nuk reflekton rëndësi të variablave shpjegues për variablin e 
varur TA. Kjo me përjashtim të koefiçientit të lirë, i cili rezulton me një probabilitet 
shumë të ulët, që përkthehet në një siguri të lartë. Po ashtu, me besueshmëri 90% 
variabli A_PBB është i rëndësishëm, por preferohet një siguri më e lartë se kjo. Për 
detaje të tjera, Tabela 4.18. 

Tabela 4.18. Përmbledhje e modelit për variablin log(TA) e Metodën e Zakonshme të 
Katrorëve më të Vegjël (Least Squares – LS). Burimi: llogaritjet e autorit 

     
     Variabli Koeficienti Gabimi Standard Statistika-t Probabiliteti 
     
     C 7.500040 0.308515 24.31012 0.0017 

DN_PN 0.317786 0.143776 2.210283 0.1577 
FMXHN 0.045256 0.347888 0.130088 0.9084 
NRRP -0.153138 0.180332 -0.849197 0.4852 
INV 3.30E-05 2.35E-05 1.405843 0.2950 
RK -0.191535 0.266363 -0.719074 0.5468 

PSH_PBB 63.80356 32.73620 1.949021 0.1906 
A_PBB 104.1808 28.95248 3.598337 0.0693 

     
 

Në rast se variablat, testuar me testin e statistikës së studentit – t, nuk rezultojnë të 
rëndësishëm, atëherë nuk është e nevojshme të vazhdohet më tej me trajtimin e këtij 
modeli. Pra, ky model nuk rezulton i mirë për studimin e vlerës së ndërmarrjes, ndaj 
nuk ndalemi në interpretimin e koefiçientëve. Gjithsesi, Tabela 4.19 paraqet një 
përmbledhje të testeve bazë të modelit – siç është koeficienti R-katror, statistika e 
Fisherit, log likelihood, kriteret Akike dhe Schwarz dhe statistika Darbin-Watson. 

 
Tabela 4.19. Përmbledhje e testeve bazë të modelit. Burimi: llogaritjet e autorit 

     
     R-squared 0.998532  Mean dependent var 9.600406 

Adjusted R-squared 0.993394  S.D. dependent var 0.314530 
S.E. of regression 0.025563  Akaike info criterion -4.504751 
Sum squared resid 0.001307  Schwarz criterion -4.262683 
Log likelihood 30.52375  Hannan-Quinn criter. -4.770299 
F-statistic 194.3541  Durbin-Watson stat 2.317219 
Prob(F-statistic) 0.005128    
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4.4.2 Tentativë: modeli i dytë – LS 
Modeli më poshtë, që po e quajmë “modeli i dytë”, vjen si tentativë për të përmirësuar 
modelin e parë të trajtuar. Kështu, vendosim variablin INV në logaritëm dhe shohim 
se çfarë na tregojnë llogaritjet e vlerësimit të modelit. Në fakt, është më se e 
arsyeshme të bëhet një transformim i tillë i variablit INV, sepse ne pretendojmë që 
variacionin e vlerës së ndërmarrjes, që në model e kemi log(TA) dhe si rrjedhim ka 
variacion shumë më të vogël se sa vlerat origjinale të TA-së, ta shprehim përmes 
variacionit të INV, që është shumë i madh (për më shumë mund të shihet se sa është 
devijimi standard i INV tek tabela e statistikës përshkruese dhe të krahasohet me një 
variabël tjetër, le të themi me DN_PN). Modeli shtrohet: 

PBBAPBBPSHRK
INVNRRPFMNPNDNcTA

__
)log(_)log(

765

4321







 (4.13) 

Vini re pranin e logaritmit pranë variablit INV. Logaritmi natyrisht që sjell vlera të 
reja të variablit, por log(INV) është përfaqësues i INV ashtu siç është përfaqësues i 
TA vet log(TA). Modeli raporton: 

PBBAPBBPSHRK

INVNRRPFMNPNDNTA

_17.81_04.5426.0

47.023.013.0_25.005.4)log(

0251.00483.01158..0

0391.00798.04011.00484.00252.0




 (4.14) 

Në dallim me modelin e parë, jo vetëm që kemi koeficientë të rinj për variablat – gjë 
që pritej pasi ndryshuam formën e tyre, – por vëmë re edhe përmirësim të dukshëm të 
rëndësisë së variablave. Për shembull, në krahasim me modelin e parë, rezulton jo i 
rëndësishëm vetëm variabli FMXHN (fitimi marxhinal neto), pasi reflekton një 
probabilitet më të madh se 0.05, dhe variabli RK (raporti i kombinuar) me probabilitet 
0.1158. Për variablin NRRP mund të flasim jo me 95% siguri, por me një nivel më të 
ulët, 92% pasi probabiliteti është 0.0798. 

Për variablat e parëndësishëm (jo të rëndësishëm) themi se nuk kontribuojnë në 
përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes. Pra, fitimi marxhinal neto dhe raporti i 
kombinuar nuk luajnë rol në përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes dhe mund të shtojmë 
se çdo ndërhyrje që mund të bëhet mbi to, nuk përcjell efekte mbi vlerën e 
ndërmarrjes. Ky është një përfundim me shumë vlerë. 

Testet bazë të modelit raportojnë se kemi të bëjmë me një model të 
“shëndetshëm”. Koefiçienti i përcaktimit R2 është rreth 99.9%, që do të thotë se 
variablat e pavarur arrijnë të shpjegojnë një nivel shumë të madh të vlerës së 
ndërmarrjes. Statistika e lartë e R-katrorit mund të vij edhe si rezultat i faktit se 
janë integruar 7 variabla të pavarur, pretendent për të shpjeguar sjelljen e vlerës 
së ndërmarrjes. Probabiliteti i statistikës F, statistikë kjo që vlerëson koefiçientin 
e përcaktimit, tregon se modeli është shumë i mirë. Më tej, vlerat e kriterit 
Akaike dhe Schwarz janë më të vogla se te modeli i parë dhe vlera e Log 
likelihood është më e madhe se te modeli i parë, duke na sugjeruar se ky model 
“fiton” përballë modelit të parë – është më i mirë. Për më shumë konsiderohet 
Tabela 4.20. 

 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Analiza dhe interpretime   |       Kapitulli 4 

 

119 

4.4.2 Tentativë: modeli i dytë – LS 
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variacion shumë më të vogël se sa vlerat origjinale të TA-së, ta shprehim përmes 
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Tabela 4.20. Përmbledhje e modelit për variablin log(TA) e Metodën e Zakonshme të 
Katrorëve më të Vegjël (Least Squares – LS) bashkë me testet bazë të modelit. Burimi: 

llogaritjet e autorit 
Variabli Koeficienti Gabimi Standard Statistika-t Probabiliteti 
C 4.045209 0.654311 6.182395 0.0252 
DN_PN 0.254510 0.058143 4.377329 0.0484 
FMXHN -0.133342 0.126089 -1.057525 0.4011 
NRRP -0.232000 0.069795 -3.324046 0.0798 
LOG(INV) 0.466153 0.094996 4.907086 0.0391 
RK -0.262198 0.097966 -2.676411 0.1158 
PSH_PBB 54.04073 12.33421 4.381368 0.0483 
A_PBB 81.16755 13.10914 6.191676 0.0251 
R-squared 0.999776  Mean dependent var 9.600406 
Adjusted R-squared 0.998993  S.D. dependent var 0.314530 
S.E. of regression 0.009982  Akaike info criterion -6.385524 
Sum squared resid 0.000199  Schwarz criterion -6.143456 
Log likelihood 39.92762  Hannan-Quinn criter. -6.651072 
F-statistic 1276.274  Durbin-Watson stat 2.948146 
Prob(F-statistic) 0.000783    
 

Një pamje të cilësisë së modelit mund ta marrim edhe nga vlerësimi i vlerave të 
variablit të varur dhe krahasimi i tyre me vlerat faktike të këtij variabli. Këtë analizë e 
paraqesim në tabelën në vijim (Tabela 4.21). Meqë grafiku i mbetjeve (simbolizuar 
me shenjën *) është brenda rrezes 5%, që simbolizohet nga pikat (.), atëherë mund të 
themi se modeli reflekton një cilësi më shumë në shëndetin e tij për vlerësimin e 
vlerës së ndërmarrjes: saktësia në parashikimin e sjelljes së variablit të varur. 
 

Tabela 4.21. Krahasimi i vlerave aktuale me ato të pritura, shoqëruar me grafikun e 
mbetjeve. Llogaritur nga autori përmes programit EViews7 

Viti Vlerat aktuale Vlerat e pritura Mbetja Grafiku i mbetjeve 
2004 9.03730 9.04294 -0.00564 |. * |   .| 
2005 9.23171 9.22691 0.00480 |  . | * .| 
2006 9.34601 9.34645 -0.00045 | . *|  . | 
2007 9.50002 9.49580 0.00422 | .  | * .| 
2008 9.65021 9.65746 -0.00726 |. * |  . | 
2009 9.69443 9.68759 0.00684 |  . | * .| 
2010 9.77957 9.78040 -0.00083 | . *| .  | 
2011 9.85288 9.84989 0.00299 | .  | * .| 
2012 9.92049 9.92102 -0.00053 | . *|  . | 
2013 9.99145 9.99559 -0.00413 | . *|   .| 
 

Në formën e grafikut, një formë e rrokshme dhe e kuptueshme për të treguar se sa i 
mirë është një model i caktuar konsiderohet mënyra e paraqitjes së vlerave aktuale (në 
grafik – Actual), ato të modelit (në grafik – Fitted) dhe mbetjet e tij (në grafik – 
Residual). Vlerat aktuale janë vetë ecuria e vlerave të variablit log(TA), vlerat e 
modelit janë vlerat që llogarit modeli për log(TA)-në, duke marrë në shqyrtim 
variablat e pavarur, ndërsa mbetjet (residual nga anglishtja) janë vlerat që modeli nuk 
arrin t’i shpjegojë. Mbetjet krijohen si rezultat i diferencës mes Vlerës aktuale me 
Vlerat e modelit. Siç e paraqet Figura 4.15, modeli është shumë i mirë, pasi vija e 
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modelit mbivendoset me vijën e vlerave aktuale. Kjo do të thotë se saktësia e modelit 
për të llogaritur vlerat e totalit të aktiveve (TA) është shumë e madhe.  

 
Figura 4.15. Paraqitja e vijës së modelit, e vijës aktuale dhe e mbetjeve. Burimi: llogaritjet e 

autorit 

Diagnoza e modelit vazhdon ende. Më poshtë (Figura 4.16) jepet testi i shpërndarjes 
normale të termit të gabimit të modelit. Nëse ky term gabimi nuk shpërndahet 
normalisht, atëherë duhet riparë modeli. Termi i gabimit është ajo që quajtëm 
“mbetje” te grafiku më lartë. Ky test raporton se termi i gabimit shpërndahet 
normalisht, pasi koeficienti Jarque-Bera është 0.6097 dhe probabiliteti i këtij 
koeficienti është 0.7372. Sa më i madh krahasuar me 0.05 të jetë ky probabilitet, aq 
më të sigurt jemi për të thënë se gabimi shpërndahet normalisht. Programi 
kompjuterik EViews7 e ekzekuton këtë test duke e shoqëruar edhe me statistika të 
tjera përshkruese, si janë: mesatarja, mediana, maksimumi, mimimumi, devijimi 
standard etj., si dhe histograma e termit të mbetur (shiko grafikun më poshtë). Në 
mënyrë të përmbledhur, ky test tregon se modeli është i mirë. 

 

 
Figura 4.16. Testi i shpërndarjes normale të termit të gabimit. Burimi: llogaritjet e autorit 
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Heteroskedasticiteti është një test ekonometrik që merret në konsideratë gjatë 
vlerësimit të lidhjeve mes faktorëve të përfshirë në model. Shpesh herë mund të 
rezultojë që R-katrori, statistika F, testi i studentit t të sugjerojnë se modeli është i 
mirë, por në fakt mund të mos jetë realisht kështu, rrjedhojë e faktit të prezencës së 
heterosit në model. Prezenca e tij mund të deformojë përfundimet. Është kjo arsyeja e 
përfshirjes së këtij testi në procesin e inferencës statistikore të modelit, që është 
prezantuar te Tabela 4.22. Ekzistojnë të paktën dy teste për kontrollin e 
heteroskedasticitetit: testi i Fisherit (F-statistic) dhe testi Hi-katror (Chi-Square). 
Meqenëse vlerat faktike të këtyre dy statistikave (2.141667 dhe 8.82953) janë më të 
mëdha se vlerat kritike dhe, nga ana tjetër, probabilitetet e statistikave të vlerësuara 
(0.3549 dhe 0.2656) janë më të mëdha se probabiliteti kritik prej 0.05, atëherë dali në 
përfundim se hipoteza bazë e këtij testi nuk refuzohet. E thënë ndryshe, me nivel 
sigurie 95% themi se dukuria e heteroskedasticiteti nuk është prezent në modelin e 
vlerësuar. Një arsye më shumë pse ky model mund të konsiderohet si i mirë dhe i 
shëndetshëm. 

 
Tabela 4.22. Testi i heteroskedasticitetit të termit të gabimit. Burimi: llogaritjet e autorit 

     
     F-statistic 2.141667  Prob. F(7,2) 0.3549 
Obs*R-squared 8.822953  Prob. Chi-Square(7) 0.2656 
     
      

Për të gjykuar rreth dukurisë së autokorrelacionit mund të arsyetohet lidhur me 
koeficientet e autokorrelacionit (Autocorrelation Coefficient – AC), përfshirë edhe 
koefiçientet e autokorrelacionit pjesor (Partial Correlation Coefficient – PAC). Një pamje 
e këtyre koeficientçve është dhënë në tabelën në vijim. Në dy kolonat e para raportohet 
grafiku i ecurisë së AC-ve dhe PAC-ve për 9 rendet e para, ndërsa në dy kolonat e fundit 
jepen vlerat e këtyre koeficienteve. Autokorrelacioni gjykohet lehtësisht nga dy kolonat e 
para. Nëse shenjat (*) për AC janë brenda pikave (.), atëherë nuk refuzohet hipoteza bazë, 
e cila mohon praninë e autokorrelacionit në model, dhe nëse shenjat (*) për AC janë 
jashtë pikave (.), atëherë refuzohet hipoteza bazë dhe pranohet hipoteza alternative. Duke 
konsideruar tabelën në vijim (Tabela 4.23), shihet se shenjat (*) për AC janë brenda 
pikave (.), që do të thotë se në model nuk ka autokorrelacio. Mosprezenca e dukurisë së 
autokorrelacionit e bën atë më të shëndetshëm. 

 
Tabela 4.23. Testi i autokorrelacionit të termit të gabimit. Burimi: llogaritjet e autorit 

     
     Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC 
     
     .****| . | .****| . | 1 -0.597 -0.597 

   . |**.|    . | . | 2 0.348 -0.012 
. ***| . | . ***| . | 3 -0.437 -0.363 
   . |**.|   . *| . | 4 0.313 -0.159 
  . *| . |    . |* .| 5 -0.081 0.138 
   . | . |   . *| . | 6 0.009 -0.108 
  . *| . |   . *| . | 7 -0.088 -0.152 
  . *| . |  . **| . | 8 -0.085 -0.257 
   . |* .|  . **| . | 9 0.117 -0.212 
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4.4.3 Modeli më i mirë për sistemi e sigurimeve – GMM 
Ndonëse modeli që trajtuam, që e quajtëm “modeli i dytë”, rezultoi i mirë dhe i 
përshtatshëm për shpjegimin e fenomenit të vlerësimit të vlerës së ndërmarrjes, përsëri ne 
shkojmë më tej duke kërkuar një model akoma më të mirë. Për këtë bëjmë prova dhe 
tentativa të tjera. Ndërrojmë dhe provojmë edhe metodat e vlerësimit, nga Metoda e 
Zakonshme e Katrorëve më të Vegjël (LS) te Metoda Dy-Fazore e Katrorëve më të Vegjël 
(TSLS) dhe më pas te Metoda e Përgjithësuar e Momenteve (GMM). Kjo tregon se për 
gjetjen e modelit që kënaq pritshmëritë është bërë një punë shumë e madhe paraprake. 

Trajta matematikore e një modeli të tillë, në koherencë me konsideratat teorike te 
sistemi bankar, mund të shkruhet: 
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Variabli i varur vazhdon të jetë log(TA), variabla të pavarur janë: ND_PN, NRRP, 
log(INV), RK, PSH_PBB dhe ROA, ndërkohë që variablat instrumental janë: c, 
log(KAP), PSHB, DPN, ROE, PP, PKR, PFN, FMXHN. Përfshirja e variablave 
instrumental është bërë me logjikën e shpjeguar më sipër, ku mendohet se ata janë 
vlerësues indirekt të vlerës së ndërmarrjes, sepse fillimisht ndikojnë te variablat e pavarur. 

Tabela 4.24 prezanton rezultatet e Metodës GMM, shoqëruar me disa statistika bazë. 
Tabela 4.24. Rezultatet e modelit GMM. Burimi: llogaritjet e autorit përmes programit 

kompjuterik EViews7 
Dependent Variable: LOG(TA)   
Method: Generalized Method of Moments  
Sample: 2004 2013   
Included observations: 10   
Linear estimation with 1 weight update  
Estimation weighting matrix: HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000) 
Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 
Instrument specification: LOG(KAP) PSHB DPN ROE PP PKR PFN FMXHN 
Constant added to instrument list  

Variabli Koeficienti Gabimi Standard Statistika-t Prob.  
C 0.564055 0.807872 0.698199 0.5353 

DN_PN 0.115901 0.108906 1.064232 0.3653 
NRRP -0.315296 0.109553 -2.878034 0.0636 

LOG(INV) 0.996350 0.106998 9.311894 0.0026 
RK -0.303261 0.066325 -4.572363 0.0196 

PSH_PBB 21.13993 26.08817 0.810326 0.4771 
ROA -0.028822 0.007311 -3.942605 0.0291 

R-squared 0.997559  Mean dependent var 9.600406 
Adjusted R-squared 0.992677  S.D. dependent var 0.314530 
S.E. of regression 0.026915  Sum squared resid 0.002173 
Durbin-Watson stat 2.985964  J-statistic 3.385425 
Instrument rank 9  Prob(J-statistic) 0.184020 
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gjetjen e modelit që kënaq pritshmëritë është bërë një punë shumë e madhe paraprake. 

Trajta matematikore e një modeli të tillë, në koherencë me konsideratat teorike te 
sistemi bankar, mund të shkruhet: 
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Variabli i varur vazhdon të jetë log(TA), variabla të pavarur janë: ND_PN, NRRP, 
log(INV), RK, PSH_PBB dhe ROA, ndërkohë që variablat instrumental janë: c, 
log(KAP), PSHB, DPN, ROE, PP, PKR, PFN, FMXHN. Përfshirja e variablave 
instrumental është bërë me logjikën e shpjeguar më sipër, ku mendohet se ata janë 
vlerësues indirekt të vlerës së ndërmarrjes, sepse fillimisht ndikojnë te variablat e pavarur. 

Tabela 4.24 prezanton rezultatet e Metodës GMM, shoqëruar me disa statistika bazë. 
Tabela 4.24. Rezultatet e modelit GMM. Burimi: llogaritjet e autorit përmes programit 

kompjuterik EViews7 
Dependent Variable: LOG(TA)   
Method: Generalized Method of Moments  
Sample: 2004 2013   
Included observations: 10   
Linear estimation with 1 weight update  
Estimation weighting matrix: HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000) 
Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 
Instrument specification: LOG(KAP) PSHB DPN ROE PP PKR PFN FMXHN 
Constant added to instrument list  

Variabli Koeficienti Gabimi Standard Statistika-t Prob.  
C 0.564055 0.807872 0.698199 0.5353 

DN_PN 0.115901 0.108906 1.064232 0.3653 
NRRP -0.315296 0.109553 -2.878034 0.0636 

LOG(INV) 0.996350 0.106998 9.311894 0.0026 
RK -0.303261 0.066325 -4.572363 0.0196 

PSH_PBB 21.13993 26.08817 0.810326 0.4771 
ROA -0.028822 0.007311 -3.942605 0.0291 

R-squared 0.997559  Mean dependent var 9.600406 
Adjusted R-squared 0.992677  S.D. dependent var 0.314530 
S.E. of regression 0.026915  Sum squared resid 0.002173 
Durbin-Watson stat 2.985964  J-statistic 3.385425 
Instrument rank 9  Prob(J-statistic) 0.184020 
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Vlerat në tabelën e mësipërme mund të paraqiten në formën e ekuacionit si në vijim, 
ku janë vendosur koeficientet e variablave të pavarur, të njohur ndryshe si regresorët e 
pjesshëm dhe poshtë tyre është vendosur probabiliteti i secilit: 
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Mbështetur në informacionet e mësipërme mund të themi se NRRP, INV, RK dhe 
ROA janë faktorë që ndikojnë mbi vlerën e ndërmarrjes së kompanive të sigurimit, 
ndërsa faktorët si DN_PN dhe PSH_PBB rezultojnë të parëndësishëm, gjykuar nga 
probabiliteti. 
Kujtojmë se koefiçienti i korrelacionit mes DN_PN-së dhe TA-së është pozitiv dhe në 
të gjithë modelet e prezantuar për sektorin e sigurimeve ka rezultuar lidhje pozitive 
mes këtyre dy faktorëve, pra ka një konvergjencë në drejtimin e lidhjes për këtë 
relacion. Pavarësisht se lidhja është pozitive, bazuar në regresin e GMM-së, nuk 
mund të themi se ky faktor ndikon në mënyrë të rëndësishme mbi vlerën e 
ndërmarrjes. 

Koefiçienti i korrelacionit mes NRRP-së dhe TA-së është negativ e me fortësi 
mesatare dhe, po ashtu, në të gjithë regreset e marra në konsideratë, lidhja mes tyre ka 
rezultuar negative. Ndikimi që ky faktor përcjell te vlera e ndërmarrjes është i 
rëndësishëm për nivel rëndësie statistikore të paktën 90%. 

Lidhja e fortë pozitive mes INV-së dhe TA-së, përforcuar nga koefiçienti i lartë i 
korrelacionit, përligjet edhe me rezultatet e regreseve, ku ky faktor rezulton i 
rëndësishëm për të paktën 95% nivel sigurie statistikore. Kjo do të thotë se investimet 
janë një faktor që ndikon mbi vlerën e ndërmarrjes, madje një shtesë e tij çon në rritje 
të kësaj vlere. 

Për sa i përket lidhjes së RK-së me TA-në, në të gjithë modelet e prezantuar këtu, ai 
rezulton me shenjë negative, por vetëm te modeli GMM ai paraqitet si i rëndësishëm 
për vlerën e ndërmarrjes, me gati 99% nivel sigurie statistikore. Ne besojmë se 
variablat instrumental të përfshirë te modeli GMM kanë kontrolluar efektet e 
padëshiruara dhe kanë kanalizuar siç duhet efektin e RK-së mbi vlerën e ndërmarrjes. 

Shenja pozitive dhe fortësia e madhe e koeficientit të korrelacionit mes PSH_PBB-së 
dhe TA-së konvergjon edhe me shenjën e koefiçientit te modelet e prezantuar këtu, 
por te modeli GMM ky relacion nuk është statistikisht i rëndësishëm. Kjo mund të 
përkthehet se faktori PSH_PBB nuk përcjell efekte mbi vlerën e ndërmarrjes. E 
kundërta ndodhte me modelin e dytë. 

Konvergjenca mes shenjës së koeficientit të korrelacionit të relacionit ROA dhe TA-
së, dhe koeficientit të modelit te GMM për faktorin ROA, na bën të besojmë se një 
rritje e mundshme e ROA-së përcjell efekte negative mbi vlerën e ndërmarrjes, duke e 
reduktuar atë. Për më shumë, konsideratat lidhur me faktorin ROA mund t’i shprehim 
për një nivel sigurie statistikore mbi 95%. 

Modelet GMM nuk vlerësojnë statistikën e Fisherit, por në vend të saj vlerësojnë 
statistikën-J, e cila unifikon në një tregues edhe cilësinë e variablave instrumental. 
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Meqë probabiliteti i kësaj statistike është 0.184020, që është më e madhe se vlera e 
probabilitetit kritik, pra më e madhe se 0.1, atëherë mund të thuhet me besueshmëri të 
lartë se modeli është i mirë dhe se variablat instrumental janë të duhurit. Në fakt, 
ekzistojnë edhe një sërë testesh të tjera që mund të kontrollojnë shëndetin e modelit, 
shoqëruar edhe me përdorimin e saktë si të variablave të pavarur, ashtu edhe të 
variablave instrumental. 

 
Figura 4.17. Paraqitja e vijës së modelit GMM, e vijës aktuale dhe e mbetjeve. Burimi: 

llogaritjet e autorit 

Figura 4.18 rend të përforcojë logjikën e analizës së shëndetit të modelit GMM. 
Bashkëshoqërime shumë të ngushta mes vlerave faktike dhe vlerave të gjeneruara nga 
modeli, janë një fakt kokëfortë se modeli pasqyron një cilësi të mirë për sa i përket 
përcaktimit të vlerës së ndërmarrjes. Nga ana tjetër, ecuria pa ndonjë rregull e grafikut 
të mbetjeve na bën të dyshojmë seriozisht se termi i mbetjes së modelit GMM 
shpërndahet normalisht. Për të provuar këtë dyshim, në vijim është dhënë testi i 
shpërndarjes normale të termit të gabimit. Sipas probabilitetit të statistikës Jarque-
Bera (0.630016), meqë kjo statistikë është më e madhe se 0.1, atëherë mund të themi 
se nuk mund ta refuzojmë hipotezën bazë, e cila pohon shpërndarjen normale të termit 
të gabimit. 

 
Figura 4.18. Histograma dhe testi i shpërndarjes normale të termit të gabimit. Burimi: 

llogaritjet e autorit 
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Tabela 4.25 ilustron testin e autokorrelacionit për modelin GMM. Interpretimi i tij 
është i njëjtë si te modelet e mëparshme. Bazuar në vlerat që shfaqen në tabelë, dalim 
në përfundim se duhet të pranojmë hipotezën bazë lidhur me autokorrelacionin, e cila 
mohon prezencën e autokorrelacionit te termi i gabimit të modelit të gjeneruar nga 
metoda GMM. Kjo ia shton cilësitë modelit GMM. 
Tabela 4.25. Autokorrelacioni i termit të gabimit të modelit GMM. Burimi: llogaritjet e autorit 

Sample: 2004 2013    
Included observations: 10   
     
     Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC 
     

.****| . | .****| . | 1 -0.516 -0.516 
   . | . |  . **| . | 2 0.028 -0.324 
 . **| . | .****| . | 3 -0.243 -0.594 
    . |***.|   . *| . | 4 0.417 -0.190 
  . *| . |   . *| . | 5 -0.157 -0.077 
   . | . |   . *| . | 6 -0.030 -0.081 
   . | . |    . | . | 7 -0.060 0.034 
   . | . |   . *| . | 8 0.061 -0.120 
   . | . |   . *| . | 9 -0.001 -0.202 

          Është e logjikshme të mendohet se te vlera e ndërmarrjes ndikon edhe kapitali i 
kompanisë (KAP) së sigurimeve. Te modeli GMM, ky faktor nuk është interugar në 
regresion. Le të provojmë nëse ky faktor duhet përfshirë në regresion, pra le të 
ekzekutojmë testin e variablit të fshehur. Tabela 4.26 ilustron gjetjet e këtij testi.56 
Faktori KAP nuk është i rëndësishëm për modelin, pra nuk është bërë gabim që është 
lënë jashtë regresionit, meqenëse probabiliteti i diferencës së statistikës-J mes modelit 
të kushtëzuar dhe atij të pakushtëzuar (0.2106) është më i madh se 0.1. Me të njëjtën 
logjikë janë kontrolluar edhe faktorë të tjerë, madje edhe të kombinuar dyshe me 
njëri-tjetrin, por të gjithë testet rekomandojnë që në model të mos përfshihet faktor 
tjetër. 

 
Tabela 4.26. Testi për variabla të fshehur në modelin GMM. Burimi: llogaritjet e autorit, 

programit EViews7 
Omitted Variables Test   
Equation: EQ_GMM   
Specification: LOG(TA) C DN_PN NRRP LOG(INV) RK PSH_PBB ROA LOG(KAP) 
Instrument specification: LOG(KAP) PSHB DPN ROE PP PKR PFN FMXHN 
Omitted Variables: LOG(KAP)   
     
      Value Df Probability  
Difference in J-stats  1.567319  1  0.2106  
     
     J-statistic summary:   
 Value    
Restricted J-statistic  3.385425    
Unrestricted J-statistic  1.818106    
     

                                                 
56Në fakt, ky test shoqërohet me një tabelë shumë të madhe, por u pa e arsyeshme që këtu të vendoset 
vetëm pjesa kryesore e tij, sepse qëllimi nuk është njohja e testeve ekonometrike, por përdorimi i tyre 
në dobi të vlerësimit të një lidhje ndërmjet një faktori dhe një ose disa faktorëve të tjerëve. 
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Faktori PSH_PBB sugjerohet të largohet nga modelit, sepse testi i variablave të tepërt 
e konfirmon hipotezën bazë që është: faktori i pavarur nuk është efektiv për modelin. 
Referuar tabelës së mëposhtme, probabiliteti i diferencës së statistikës-J (0.1390) 
është më i madh se probabiliteti më i madh kritik prej 0.1. 

 
Tabela 4.27. Testi i variablit të tepërt për PSH_PBB. Burimi: llogaritje të autorit 

Redundant Variables Test   
Equation: EQ_GMM   
Specification: LOG(TA) C DN_PN NRRP LOG(INV) RK PSH_PBB ROA 
Instrument specification: LOG(KAP) PSHB DPN ROE PP PKR PFN FMXHN 
Redundant Variables: PSH_PBB   
     
      Value Df Probability  
Difference in J-stats  2.188763  1  0.1390  
     
     J-statistic summary:   
 Value    
Restricted J-statistic  5.574188    
Unrestricted J-statistic  3.385425    
     
      

Nga ana tjetër, natyra e kërkimit do e kërkonte që një faktor i tillë të ishte patjetër në 
model. Pra, do ishte mirë që një faktor i tillë të mos largohej nga modeli. Për këtë 
është provuar nëse janë të tepërt dy faktorë njëherësh, ku njëri prej tyre të jetë 
PSH_PBB. Janë bërë shumë prova dhe që të gjitha konfirmojnë se PSH_PBB-ja së 
bashku me faktorin tjetër bashkëshoqërues nuk duhen larguar nga modeli, sepse ata 
janë efektiv për të. 

Në këtë linjë logjike në vijim është ilustruar një nga provat, ku testohet nëse 
PSH_PBB-ja dhe NRRP-ja janë apo jo efektiv për modelin. Ashtu siç parashtruam 
edhe më lartë, rezultatet e testit konfirmojnë faktin se të dy faktorët janë efektiv për 
modelin dhe si rrjedhim nuk rekomandohet largimi i asnjërit prej tyre. Nëse nga testi 
do rezultonte që faktorët nuk janë efektiv, atëherë duhet thelluar analiza për të 
gjurmuar se cili prej tyre duhet larguar dhe cili jo. 

 
Tabela 4.28. Testi i variablave të tepërt për NRRP dhe PSH_PBB. Burimi: llogaritje të 

autorit 
Redundant Variables Test   
Equation: EQ_GMM   
Specification: LOG(TA) C DN_PN NRRP LOG(INV) RK PSH_PBB ROA 
Instrument specification: LOG(KAP) PSHB DPN ROE PP PKR PFN FMXHN 
Redundant Variables: NRRP PSH_PBB  
     
      Value Df Probability  
Difference in J-stats  33.41821  2  0.0000  
     
     J-statistic summary:   
 Value    
Restricted J-statistic  36.80364    
Unrestricted J-statistic  3.385425    
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Përfundimisht, modeli GMM është modeli më i mirë ndër të gjithë modelet e marrë në 
konsideratë për vlerësimin e marrëdhënies mes vlerës së kompanive të sigurimit dhe 
faktorëve që e qeverisin apo e përcaktojnë atë. Në fund të analizës, konkludojmë se 
vlera e kompanive të sigurimit përcaktohet nga raporti i dëmeve neto me primet neto, 
norma e rritjes së primeve, investimet, raporti i kombinuar, prime të shkruara për 
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Kapitulli 5 

PËRFUNDIME DHE 

REKOMANDIME 

5.1 Përfundime 
Ky punim shkon në të njëjtën rrugë me konsideratat e literaturës. Në kontekstin 
përgjithësues ndërmarrja nuk ka një vlerë, por ka disa. Ajo nuk është një “produkt” të 
thjeshtë, por ka një numër të madh faktorësh që ndikojnë në vlerën e saj. Vlera e nuk 
duhet të ngatërrohet me çmimin, e cila është sasia e rënë dakord midis shitësit dhe 
blerësit në shitjen e një biznesi. Vlerësimi i një biznesi përdoret për shumë qëllime: 

 Në kompani pёr blerjen dhe shitjen e operacioneve; 

 Në çmimin me të cilin aksionet janë ofruar për publikun, krahasuar me vlerën 
e aksioneve me atë të aktiveve të tjera; 

 Vlerësimi i biznesit është thelbësor për identifikimin faktorёve  kryesorё; 

 Vlerësimi i një biznesi është shumë i rëndësishëm në vendimin për vazhdimin 
e mëtejshëm të biznesit. 

Çdo fazë e ndërmarrjes ka karakteristika financiare të dallueshme nga fazat e tjera dhe 
njohja e ciklit të jetës së ndërmarrjes dhe faktorët që ndikojnë në vlerën e saj bëjnë të 
mundur zbatimin e strategjive marketing dhe atyre menaxheriale të suksesshme në të 
ardhmen. 

Bankat tregtare dhe kompanitë e sigurimeve mund të cilësohen ndryshe si aktorët më 
të rëndësishëm në sistemin financiar të një vendi. Ekonomia shqiptare, megjithëse jo 
me një historik të gjatë në sistemin e ekonomisë së tregut, po tregon shenja të një 
vendi në zhvillim falë edhe kontributit të këtyre dy komponentëve. 

Nëse kërkohet vlera e një ndërmarrje, tradicionalisht teori të ndryshme atë e 
përkufizojnë si tërësia e të ardhurave: pra e kthimeve që realizohen në fund të një 
periudhe të caktuar kohe duke marrë në konsideratë gjithmonë risqet që e kërcënojnë. 

Përcaktimi dhe llogaritja e vlerës së një ndërmarrjeje është një funksion me shumë 
variabla, me shumë dimensione. Në madhësinë e vlerës ndikojnë një numër i madh 
faktorësh. Nga ana tjetër, vlera e ndërmarrjes, ashtu sikurse vetë ndërmarrja si subjekt, 
është një madhësi dinamike, e ndryshueshme, që ka progresin dhe rënien e vet, për 
shkak të ndikimit të ndryshëm të faktorëve që e përcaktojnë. 

Në vlerësimin e një ndërmarrje, tre janë përkufizimet kryesore të vlerës: 

 Përcaktimi i vlerës mbështetur në aktivitet, i cili mbështetet në pohimin se një 
mënyrë e përgjithshme e përcaktimit të një treguesi të vlerës së një ndërmarrje, 
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është ajo metodë që merr në konsideratë apo përdor një ose më shumë metoda 
të bazuar në vlerën e aktiveve neto të detyrimeve. 

 Përcaktimi i vlerës mbështetur në të ardhurat pohon se një mënyrë e 
përgjithshme e përcaktimit të një treguesi të vlerës së një ndërmarrje, është 
duke përdorur një ose më shumë metoda sipas të cilave konvertohet sasia e 
parashikuar e përfitimeve ekonomike në një sasi të tanishme të vetme. 

 Përcaktimi i mbështetur në treg (i njohur si përkufizimi i krahasimit të tregut), 
pohon se një mënyrë e përgjithshme për përcaktimin e një treguesi mbi vlerën 
e një ndërmarrjeje, është ajo që përdor një apo më shumë metoda të cilat 
krahasojnë subjektin, me ndërmarrje të ngjashme, interesat pronësore, të 
letrave me vlerë, apo asetet jomateriale që janë shitur. 

Çmimi, për ndërmarrjen, është një tregues i cili përcaktohet si pikë ekuilibri, nga 
bashkëveprimi i ofertës me kërkesën, për aksionet e një ndërmarrje në një treg të 
rregulluar ose që përcaktohet në një transaksion dypalësh. Çmimi është funksion i 
forcave të tregut. Faktori kryesor që ndikon çmimin e një ndërmarrje janë pritshmëritë 
e investitorëve në lidhje me njësinë ekonomike. Ndërkohë, vlera e ndërmarrjes, 
paraqet një madhësi, të bazuar kryesisht në cilësitë e ndërmarrjes, në vlerat e 
brendshme të saj, në faktin që ndërmarrja është dhe prezanton një entitet dhe që nuk 
varet nga pritjet e investitorëve. Pra, vlera e ndërmarrjes, nuk duhet dhe nuk mund të 
ngatërrohet me çmimin. Shpesh herë koncepti vlerë dhe çmim janë larg njëri-tjetrit 
edhe për shkak të pozicionit dhe interesat me të cilin e sheh ndërmarrjen, objekt të 
vlerësimit të vlerës dhe të çmimit, prej blerësit dhe shitësit. 

Për të përcaktuar vlerën e ndërmarrjes ka disa metoda vlerësimi, të cilat varen nga 
objektivat apo nga këndvështrimi nëse vlerën e kërkon shitësi ose blerësi apo vlerën e 
kërkon dhe realizon një ekspert i pavarur ose një përfaqësues i autoritetit rregullues (i 
taksave apo të ardhurave).  

Gjithashtu metoda e përcaktimit të vlerës do të varet nga forma juridike dhe sektori i 
ndërmarrjes , varet edhe nga natyra e problemit që duhet zgjidhur (ndërmarrja pranon 
ortakë të rinj, në pakicë, në shumicë, trajtohet një përgjegjësi në drejtimin e 
ndërmarrjes, trajtohet një mundësi bashkimi e ndërmarrjes me një ndërmarrje tjetër, 
një mundësi ndarjeje e ndërmarrjes në dy ndërmarrje, mundësi shkrirjeje, apo ndarje 
në filial etj.). Pra vlerësimi i ndërmarrjes është gjithmonë funksion i iniciativës nëse 
do kërkohet nga blerësi apo nga shitësi. 

Për qëllime të raportimit financiar përdoren dy lloje vlerash:  

a) Vlera kontabël (vlera libër) e ndërmarrjes, tregon vlerën me të cilën aktivi, 
pasivi, të ardhurat dhe shpenzimet e ndërmarrjes gjenden të regjistruara në 
pasqyrat financiare pra në librat kontabël të ndërmarrjes. 

b) Vlera ekonomike e ndërmarrjes, e cila është rezultat i skontimit të rrjedhave 
(flukseve) të ardhshme të aktivit me një normë të skontimi e cila përfaqëson 
riskun e aktivit që po vlerësohet. 

Parë në kompleksitet duke konsideruar të gjitha përcaktimet e mësipërme, mund ta 
përkufizojmë konceptin “vlerë e ndërmarrjes” si aftësia që ka kjo ndërmarrje për të 
gjeneruar të ardhura sa më të larta në fund të një periudhe të caktuar kohe, duke 
parashikur çdo risk ndaj të cilit janë ekspozuar aksionerët e një ndërmarrje apo edhe 
vetë ndërmarrja. 
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Kështu në këndvështrimin ekonomik dhe financiar ndërmarrja është një produkt si 
gjithë produktet e tjera. Është tregu dhe sjellja e ndërmarrjes në të, që i japin kësaj të 
fundit karakteristikat e një produkti, unik, me një dinamikë të jashtëzakonshme, që 
tregu, falë ligjit të ofertës dhe të kërkesës, i përcakton asaj në çdo moment një çmim. 

Fakti që ndërmarrja ka në çdo moment një çmim, ka në çdo moment një vlerë, ka në 
çdo moment një blerës dhe një shitës, mjafton për të konkluduar se në këndvështrimin 
financiar, ndërmarrja ka katër faza të ndryshme të ciklit të jetës së saj. Ato janë: 

1. Faza e themelimit, 

2. Faza e rritjes, 

3. Faza e maturimit dhe 

4. Faza e falimentimit financiar. 

Këto faza ndryshojnë nga njëra-tjetra në aspektin financiar, organizativ, në aspektin e 
riskut, kulturës dhe strategjisë që i karakterizon. 

Gjithashtu konkludojmë se tre janë metodat (modelet) bazë për vlerësimin e 
ndërmarrjeve: 

a) Modeli i flukseve: mbështetet në përfitimet e ardhshme ekonomike të një 
ndërmarrje, duke i skontuar këto përfitime në momentin kohor kur duhet të 
llogaritet vlera e ndërmarrjes.  

b) Modeli i aktiveve: konsiston në gjetjen e vlerës së ndërmarrjes duke u bazuar 
në aktivet neto saj, nëpërmjet diferencës mes vlerës së tregut të aktiveve dhe 
vlerës së detyrimeve. 

c) Modeli i tregut: kjo metodë përpiqet të caktojë vlerën e ndërmarrjes duke 
vlerësuar ngjashmëritë e saj me ndërmarrje të ngjashme në treg. Kryesisht 
krahasohen çmimet më të cilat këto ndërmarrje të ngjashme janë tregëtuar për 
të përafruar një vlerë tregu të ndërmarrjes së synuar. Por ky model veçanërisht 
në rastin e Shqiperisë, ku tregu bursier nuk është aktiv, përbën një bazë të 
dobët për të bërë një vlerësim të detajuar. 

Pёr kryerjen e njё analizё tё plotё tё detajuar, vështirësia kryesore qëndron në faktin 
se, përcaktimi i të gjithë faktorëve të mundshëm që ndikojnë në progresin e vlerës së 
një ndërmarrje varion (ndikohet) gjithashtu edhe nga mjedisi ekonomik, nga lloji i 
industrisë dhe si përfundim nga vetë ndërmarrja që do të studiohet. Pra nëse kemi 
zgjedhur në studim një sërë faktorësh që i vlerësojmë si shumë të rëndësishëm në 
përcaktimin e vlerës së një ndërmarrjeje të caktuar, përsëri jemi të vetëdijshëm për 
mangësitë se pse gjithmonë ka faktorë të tjerë “të fshehur” ose dytësore që kanë 
ndikim të tërthortë mbi vlerën, po jo gjithmonë mund t’i përcaktojmë dhe përdorim 
ata në analizat e ndikimit të tyre mbi vlerën. 
Nisur nga studime të bëra në sektorë të ndryshëm, në lidhje me vlerësimin e 
ndërmarrjes, konstatojmë se veçanërisht për ndërmarrjet private, metoda e 
menaxhimit të vlerës është shumë efektive. Pikërisht parimet e kësaj metode duhet të 
shërbejnë si udhëzues për pronarët e ndërmarrjeve private në të gjitha inisiativat 
strategjike që do të ndërmerren. Megjithatë nisur edhe nga rëndësia në terma 
finaciarë, parimi bazë i kësaj metode është se të fitosh më shumë të ardhura nga një 
aktivitet investues nuk nënkupton domosdoshërisht rritje të vlerës së ndërmarrjes në 
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rastin kur norma e kërkuar e kthimit nuk kalon kostot financiare të këtij investimi të 
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Mund të themi po kështu se nga mungesa e një tregu financiar aktiv në Shqipëri, në 
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variabël të varur njëkohësisht morëm përsipër disa risqe ndër të cilat përmendim: 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Përfundime dhe konkluzione   |       Kapitulli 5 

 

133 

1. aktivet vlerësohen me kosto hisktorike, 

2. aktivet në përgjithësi shprehen në vlera individuale, ndërkohë që ne na duhet 
vlerat e gjithave së bashku, 

3. mungojnë forcat apo detyrimi ligjor që të sigurojë një sistem të plotë e të 
besueshëm të statistikave, 

4. jo për çdo aktiv ka treg, 

5. ka aktive që janë të parregjistruara. 

5.2 Rekomandime 
Në botën akademike, proçesi i kalimit nga e veçanta tek e përgjithshmja, nga një 
element apo disa elementë në një tërësi elementësh, nga një zgjedhje e caktuar në një 
popullatë, nga një apo disa raste të veçuar në një tërësi rastesh analoge, njihet si 
mënyra e të arsyetuarit në mënyrë induktive. Nëse disa elementë provojnë një lidhje të 
caktuar, atëherë mund të kalohet në përgjithësueshmëri të kësaj lidhje. Proçesi i të 
arsyetuarit në mënyrë induktive, në shkrimin e një kërkimi akademik, përkon me 
fazën pas nxjerrjes së rezultateve, pra pas kontrollit të hipotezave apo arritjes së 
objektivave. Në pjesën e përfundimeve përgjithësisht flitet me gjuhën e 
përgjithësueshmërisë, pra me gjuhën e të arsyetuarit në mënyrë induktive. 

Kur flitet për ekonominë shqiptare zakonisht studiuesit e nisin duke bërë një 
parashtrim sipas të cilit vihet në pah se Shqipëria është një vend që ende nuk është 
bërë mirëfilli një ekonomi e tregut të lirë dhe e sipërmarrjes. Ekonomia shqiptare 
është një ekonomi në tranzicion dhe të gjitha gjetjet e studimeve duhet të theksohen 
nën këtë çadër. Kjo do të thotë se treguesit themelor të saj nuk performojnë në mënyrë 
të plotë siç ndodh në ekonomitë e zhvilluara si dhe në këtë mënyrë duhet të tregojmë 
kujdes të mos i “veshim” treguesve në studim përfundime standarde siç mund të 
bënim në rastin e ekonomive të zhvilluara. 

Ky studim u përpoq të hedh dritë në një nga çështjet thelbësore dhe me rëndësi si në 
rrafshin e kontributit teorik ashtu edhe në atë të rrafshit të vëzhgimit për ekonominë e 
Shqipërisë. Vlerësimi i aktiveve dhe mjeteve është një nga problemet më të vështira 
dhe që përbëjnë thelbin e botës së shkencës së financës. Për këtë ka shumë diskutime 
të shpalosur nga autorë të ndryshëm, klasik e modernë, të rrymave të ndryshme. Në 
këtë mënyrë përpiqemi të tregojmë se nuk arrijmë të tregojmë një mënyrë standarde 
dhe fikse matjen e vlerës së ndërmarrjes. Rasti do të ishte më i lehtë nëse në ekonomi 
do të vepronte bursa financiare.  

Çfarë e përcakton vlerën e bankës tregtare në Shqipëri? Çfarë e përcakton vlerën e 
kompanisë së sigurimeve? Këto janë pyetjet qendrore ku është fokusuar ky studim.  

Autorë të ndryshëm kanë dhënë kontribut të çmuar në këtë fushë, duke i sjellë evolim 
të koncepteve, thellim në njohjen e faktorëve përcaktues dhe përmirësim të metodave 
të matjes. Në kushtet kur në Shqipëri nuk vepron bursa tregtare jemi të detyruar të 
konceptojmë, hartojmë apo të “rrëmbejmë” nga teoria dhe zbatojmë një metodologji 
për matjen e vlerës së ndërmarrjes. Metodologjia e zbatuar në rastin e këtij studimi 
është ajo empirike: modeli OLS dhe GMM. 
Nga konsultimi me litretaturën e fushës si dhe mbështetja në arsyetimin logjik u krye 
konceptimi sipas të cilit vlera e ndërmarrjes përcaktohet nga një tërësi faktorësh të 
ndryshëm dhe se ndikimi i tyre nuk është i njëjtë as në masë, as në drejtim. 
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 Për rastin e sistemit bankar, vlera e ndërmarrjes u vërejt se përcaktohet, ashtu 
siç edhe pritej, nga:  

o Kthimi mesatar i kapitalit – kur rritet ky tregues rentabiliteti, vlera e 
bankës pritet të ulet. 

o Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit – kur rritet vlera e këtij treguesi 
vlera e bankës pritet të rritet. 

o Qarkullimi i aktiveve fikse – kur rritet ky treguesi, vlera e bankës 
pritet të rritet. 

o Marzhi bruto – kur rritet ky tregues fitimi, vlera e bankës pritet të 
rritet. 

o Kapitali aksionar për aktive – kur rritet ky tregues, vlera e bankës 
pritet të rritet. 

dhe në mënyrë jo të drejtpërdrejt (si variabla instrumental): 

o Raporti kredi për PBB, 

o Kredi me probleme, 

o Produktiviteti i punonjësve, 

o Raporti kredi për depozita dhe  

o Të ardhura neto të veprimtarisë. 

Këtu kemi nevojë për të theksuar diçka. Për sistemin bankar raporti kredi për 
depozita nuk rezultoi i rëndësishëm dhe që shpreh ndikim në mënyrë të 
drejtpërdrejtë për vlerën e ndërmarrjes. Me fjalë të tjera, raporti kredi për 
depozita nuk shpreh ndikim në përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes. Në këtë 
pikë mund të shtrohen shumë diskutime. Një nga këta është se kjo mund të 
vijë si pasojë e krizës ekonomiko-financiare të viteve të fundit, ku bankat 
kishin likuiditet (depozita), por gjatë kësaj kohe nuk jepnin kredi. Bankat 
tregtare nguronin të jepnin kredi si pasojë e shtrëngimit të kushteve të dhënies 
së kredisë. Në këtë mënyrë ky raporti nuk ka performuar në mënyrën e duhur 
për të shprehur ndikimin e pritshëm. Pritshmëria ishte që raporti kredi për 
depozita të rezultonte si një aktor i rëndësishëm në përcaktimin e vlerës së 
bankës tregtare. 

 Për rastin e sistemit të sigurimeve, u vërejt se vlera e kompanisë së sigurimit 
përcaktohet, ashtu siç edhe pritej, nga:  

o Investimet e realizuara – kur rritet ky tregues, vlera e ndërmarrjes 
pritet të rritet. 

o Raporti i kombinuar – kur rritet ky tregues, vlera e ndërmarrjes pritet 
të ulet. 

o Norma e rritjes së primit – kur rritet ky tregues, vlera e ndërmarrjes 
pritet të ulet. 

o Kthimi në aktive – kur ky tregues i rentabilitetit rritet, vlera e 
ndërmarrjes së sigurimeve pritet të ulet. 

dhe si faktorë që e shprehin ndikimin jo në mënyrë të drejtpërdrejtë (si 
variabla insturmental): 
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o Kapitali, 

o Prime të shkruara bruto, 

o Dëmet e paguara neto, 

o Kthimi në kapital, 

o Produktiviteti i punonjësve, 

o Prime të kaluara në risigurime, 

o Prime të fituar neto 
o Fitimi marxhinal neto 

Është për t’u përmendur se raporti dëme neto për prime neto nuk rezultoi i 
rëndësishëm nga modeli. Po ashtu, edhe për prime të shkruara në raport me PBB-ën. 
Këtu ka vend për diskutime. 

Rekomandimet e këtij punimi shkojnë në bashkëshoqërim me gjetjet e tij. Ato mund 
t’i formulojmë: kur interesohemi të rrisim vlerën e bankës mund të konsultohemi apo 
të shtojmë përpjekjet për të rritur performancën veçmas ose në grup të këtyre 
treguesve: raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit, qarkullimi i aktiveve fikse, marzhin 
bruto, kapitalin aksionar për aktive, si dhe të kemi parasysh se edhe raporti kredi për 
PBB, kreditë me probleme, produktiviteti i punonjësve, raporti kredi për depozita dhe 
të ardhurat neto të veprimtarisë janë faktorë që shprehin ndikim mbi vlerën e një 
banke tregtare në Shqipëri. Ndërkohë duhet të kemi kujdes se kthimi mesatar i 
kapitalit është faktor që ndërsa rritet sjell tkurrje të vlerës së bankës. 

5.3 “Dritare” të hapura 
Gjetjet e këtij studimi, sidomos për rastin e refuzimit të faktorëve që priteshin të ishin 
të rëndësishëm për përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes, mund të përmbyset nëse 
problemi shtrohet sërish në një kohë kur kemi një bazë më të madhe të dhënash, apo 
kur harku i periudhës në studim të zgjerohet më shumë, si rrjedhojë do kishte më 
shumë të dhëna dhe efekti gjurmohet më mirë. Niveli i të dhënave të përdorura në 
modelet e shqyrtuara këtu mund të tërheq vëmendjen e shumë studiuesve për të bërë 
komente duke kërkuar një nivel më të lartë të dhënash. Ekziston mundësia që më 
vonë, kur niveli i të dhënave të jetë më i madh, studiues të fushës mund të gjejnë 
rezultate të ndryshme nga ato që jepen këtu. 

Edhe përdorimi i metodës ka nevojë të konsolidohet më shumë. Metodat empirike 
kanë marrë një vëmendje të madhe, sidomos pas goditjes së krizës financiare. Siç 
duket tendenca e studiuesve është në drejtim të qasjes ndaj realitetit dhe verifikimit të 
fenomenit me evidenca që kur teoria financiare pësoi tronditje. Kështu qasja empirike 
është në “modë” këto kohë, por modeli i përzgjedhur për vlerën e ndërmarrjes në 
rastin tonë mund të perfeksionohet më tej. Ky perfeksionim mund të arrihet duke 
përfshirë apo larguar variabla të caktuar, mund të kemi nevojë të konsiderohet një 
trajtë tjetër modeli. Gjithsesi, secili nga modelet trajtën funksionale të tij do e ketë në 
atë formë, ku vlera e ndërmarrjes përcaktohet, qeveriset dhe shpjegohet nga disa 
faktorë të pavarur: 

)_(_ përcaktuesfaktorëtfsndërmarrjeVlera   (5.1) 
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o Prime të kaluara në risigurime, 

o Prime të fituar neto 
o Fitimi marxhinal neto 

Është për t’u përmendur se raporti dëme neto për prime neto nuk rezultoi i 
rëndësishëm nga modeli. Po ashtu, edhe për prime të shkruara në raport me PBB-ën. 
Këtu ka vend për diskutime. 

Rekomandimet e këtij punimi shkojnë në bashkëshoqërim me gjetjet e tij. Ato mund 
t’i formulojmë: kur interesohemi të rrisim vlerën e bankës mund të konsultohemi apo 
të shtojmë përpjekjet për të rritur performancën veçmas ose në grup të këtyre 
treguesve: raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit, qarkullimi i aktiveve fikse, marzhin 
bruto, kapitalin aksionar për aktive, si dhe të kemi parasysh se edhe raporti kredi për 
PBB, kreditë me probleme, produktiviteti i punonjësve, raporti kredi për depozita dhe 
të ardhurat neto të veprimtarisë janë faktorë që shprehin ndikim mbi vlerën e një 
banke tregtare në Shqipëri. Ndërkohë duhet të kemi kujdes se kthimi mesatar i 
kapitalit është faktor që ndërsa rritet sjell tkurrje të vlerës së bankës. 

5.3 “Dritare” të hapura 
Gjetjet e këtij studimi, sidomos për rastin e refuzimit të faktorëve që priteshin të ishin 
të rëndësishëm për përcaktimin e vlerës së ndërmarrjes, mund të përmbyset nëse 
problemi shtrohet sërish në një kohë kur kemi një bazë më të madhe të dhënash, apo 
kur harku i periudhës në studim të zgjerohet më shumë, si rrjedhojë do kishte më 
shumë të dhëna dhe efekti gjurmohet më mirë. Niveli i të dhënave të përdorura në 
modelet e shqyrtuara këtu mund të tërheq vëmendjen e shumë studiuesve për të bërë 
komente duke kërkuar një nivel më të lartë të dhënash. Ekziston mundësia që më 
vonë, kur niveli i të dhënave të jetë më i madh, studiues të fushës mund të gjejnë 
rezultate të ndryshme nga ato që jepen këtu. 

Edhe përdorimi i metodës ka nevojë të konsolidohet më shumë. Metodat empirike 
kanë marrë një vëmendje të madhe, sidomos pas goditjes së krizës financiare. Siç 
duket tendenca e studiuesve është në drejtim të qasjes ndaj realitetit dhe verifikimit të 
fenomenit me evidenca që kur teoria financiare pësoi tronditje. Kështu qasja empirike 
është në “modë” këto kohë, por modeli i përzgjedhur për vlerën e ndërmarrjes në 
rastin tonë mund të perfeksionohet më tej. Ky perfeksionim mund të arrihet duke 
përfshirë apo larguar variabla të caktuar, mund të kemi nevojë të konsiderohet një 
trajtë tjetër modeli. Gjithsesi, secili nga modelet trajtën funksionale të tij do e ketë në 
atë formë, ku vlera e ndërmarrjes përcaktohet, qeveriset dhe shpjegohet nga disa 
faktorë të pavarur: 

)_(_ përcaktuesfaktorëtfsndërmarrjeVlera   (5.1) 
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ANEKSE  

Tabela 5.1. Përmbledhje e avantazheve dhe disavantazheve të metodave të vlerësimit. 

 
 

 
Figura 5.1. Zinxhiri i vlerës sipas M. Porter. 

 
List of errors 

 
119 common errors in company valuations 
Pablo Fernandez and Andrada Bilan,January 30, 2013 
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The most common errors are in italic 
1. Errors in the discount rate calculation and concerning the riskiness of the 
company 
A. Wrong risk-free rate used for the valuation 
1. Using the historical average of the risk-free rate. 
2. Using the short-term Government rate. 
3. Wrong calculation of the real risk-free rate. 
B. Wrong beta used for the valuation 
1. Using the historical industry beta, or the average of the betas of similar companies, 
when the result goes against common sense. 
2. Using the historical beta of the company when the result goes against common 
sense 
3. Assuming that the beta calculated from historical data captures the country risk. 
4. Using the wrong formulae for levering and unlevering the beta. 
5. Arguing that the best estimation of the beta of a company from an emerging market 
is the beta of the company with respect to the 
500. 
6. When valuing an acquisition, using the beta of the acquiring company. 
7. Using the so-called “book value beta”. 
8. Forgetting the beta of the debt when levering the beta of the shares. 
9. Calculating the beta using strange formulae. 
C. Wrong market risk premium used for the valuation 
1. The required market risk premium is equal to the historical equity premium. 
2. The required market risk premium is equal to zero. 
3. Assume that the required market risk premium is the expected risk premium. 
4. Using interchangeably historical, implicit, expected and required risk premium. 
5. Using a risk premium recommended by a book even though it goes against 
common sense. 
D. Wrong calculation of WACC 
1. Wrong definition of WACC. 
2. Debt to equity ratio used to calculate the WACC is different than the debt to equity 
ratio resulting from the valuation. 
3. Using discount rates lower than the risk free rate. 
4. Using the statutory tax rate, instead of the effective tax rate of the levered company. 
5. Valuing all the different businesses of a diversified company using the same WACC 
(same leverage and same Ke). 
6. Considering that WACC / (1-T) is a reasonable return for the stakeholders of the 
company. 
7. Using the wrong formula for the WACC when the value of debt is not equal to its 
book value. 
8. Calculating the WACC assuming a certain capital structure and deducting the 
outstanding debt from the enterprise value. 
9. Calculating the WACC using book values of debt and equity. 
10. Calculating the WACC using strange formulae. 
E. Wrong calculation of the value of tax shields 
1. Discounting the tax shield using the cost of debt or the required return to unlevered 
equity. 
2. Odd or ad-hoc formulae. 
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3. Using the Modigliani-Miller formula when it is not appropriate. 
4. Using the Milles-Ezzell formula when it is not appropriate. 
F. Wrong treatment of country risk 
1. Not considering the country risk, arguing that it is diversifiable. 
2. Assuming that a disaster in an emerging market will increase the beta of the 
country’s companies calculated with respect to the S&Poor 500. 
3. Assuming that an agreement with a government agency eliminates country risk. 
4. Assuming that the beta provided by Market Guide with the Bloomberg adjustment 
incorporates the illiquidity risk and the small ca premium. 
5. Odd calculations of the country risk premium. 
G. Including an illiquidity, small-cap, or specific premium when it is not appropriate 
1. Including an odd small-cap premium. 
2. Including an odd illiquidity premium. 
3. Including a small-cap premium equal for all companies. 
2. Errors when calculating or forecasting the expected cash flows 
A. Wrong definition of the cash flows 
1. Forgetting the increase in Working Capital Requirements when calculating Cash 
Flows. 
2. Considering the increase in the company’s cash position or financial investments 
as an equity cash flow. 
3. Errors in the calculation of the taxes that affect the FCF. 
4. Expected Equity Cash Flows are not equal to expected dividends plus other 
payments to shareholders (share repurchases, …) 
5. Considering net income as a cash flow. 
6. Considering net income plus depreciation as a cash flow. 
7. Considering NOPAT as a flow. 
B. Errors when valuing seasonal companies 
1. Wrong treatment of seasonal working capital requirements. 
2. Wrong treatment of stocks that are cash equivalent. 
3. Wrong treatment of seasonal debt. 
C. Errors due to not projecting the balance sheets 
1. Forgetting balance sheet accounts that affect the cash flows. 
2. Considering an asset revaluation as a cash flow. 
3. Interest expenses not equal to D Kd. 
D. Exaggerated optimism when forecasting cash flows. 
3. Errors in the calculation of the residual value 
A. Inconsistent Cash Flow used to calculate perpetuity. 
B. Debt to equity ratio used to calculate the WACC to discount the perpetuity is 
different to the Debt to equity ratio resulting from the valuation. 
C. Using ad hoc formulas that have no economic meaning. 
D. Using arithmetic averages instead of geometric averages to assess growth. 
E. Calculating the residual value using the wrong formula. 
F. Assume that a perpetuity starts a year before it really starts 
4. Inconsistencies and conceptual errors 
A. Conceptual errors about the free cash flow and the equity cash flow 
1. Considering the cash in the company as an equity cash flow when the company has 
no plans to distribute it. 
2. Using real cash flows and nominal discount rates or viceversa. 
3. The free cash flow and the equity cash flow do not satsify ECF = FCF + ΔD – Int (1-T). 
B. Errors when using multiples 
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1. Using the average of multiples extracted from transactions executed over a very 
long period of time. 
2. Using the average of transactions multiples that have a wide dispersion. 
3. Using multiples in a way that is different to their definition. 
4. Using a multiple from an extraordinary transaction. 
5. Using ad hoc valuation multiples that conflict with common sense. 
6. Using multiples without using the common sense. 
C. Time inconsistencies 
1. Assuming that the equity value will be constant for the next five years. 
2. The Equity value or the Enterprise value do not satisfy the time consistency formulae. 
D. Other conceptual errors 
1. Not considering cash flows resulting from future investments. 
2. Considering that a change in economic conditions invalidates signed contracts. 
3. Considering that the value of debt is equal to its book value when they are different. 
4. Not using the correct formulae when the value of debt is not equal to its book value. 
5. Considering that the book value of the shares is a good proxy for their market value. 
6. Including the value of real options that have no economic meaning. 
7. Considering shared options as one’s own. 
8. Forgetting to include the value of non-operating assets. 
9. Inconsistencies between discount rates and expected inflation. 
10. Valuing a holding company assuming permanent losses (without tax savings) in 
some companies and permanent profits in others 
11. Wrong concept of the optimal capital structure. 
12. In mature companies, assuming projected cash flows that are much higher than 
historical cash flows without any good reason. 
13. Assumptions about future sales, margins,etc. that are inconsistent with the 
economic environment, the industry outlook, or 
competitive analysis. 
14. Considering that the ROE is the return to the shareholders. 
15. Considering that the ROA is the return of the debt and equityholders. 
16. Using different and inconsistent discount rates for cash flows of different years or 
for different components of the Free cash flow 
17. Using past market returns as a proxy for required return to equity. 
18. Adding the liquidation value and the present value of cash flows. 
19. Using ad hoc formulas to value intangibles. 
20. Arguing that different discounted cash flow methods provide different valuations. 
21 Adding the value of assets that are necessary in order to obtain the flows to the 
present value of the flows. 
22. Wrong notion of the meaning of the efficicient markets. 
23. Apply a discount when valuing diversified companies. 
24. Wrong arbitrage arguments. 
25. Add a control premium when it is not approppriate. 
26. Stating that the value of the shares of El Corte Ingles is their liquidation value. 
27. Not taking into consideration the treasury stock. 
5. Errors when interpreting the valuation 
A. Confusing Value with Price. 
B. Asserting that “the valuation is a scientific fact, not an opinion.” 
C. A valuation is valid for everybody. 
D. A company has the same value for all buyers. 
E. Confusing strategic value for a buyer with fair market value. 



Vlera e ndërmarrjes dhe  faktorët që e përcaktojnë atë  |  Klaudia Lipi 
Bibliografia dhe anekse   |   Disertacion 5 

 

147 

F. Considering that the goodwill includes the brand value and the intellectual capital. 
G. Forgetting that a valuation is contingent on a set of expectations about cash flows 
that will be generated and about their riskiness. 
H. Afirm that "a valuation is the starting point of a negociation” 
I. Afirm that "a valuation is 50% art and 50% science”. 
6. Organizational errors 
A. Making a valuation without checking the forecasts made by the client. 
B. Commissioning a valuation from an investment bank without having any 
involvement in it. 
C. Involving only the finance department in valuing a target company. 
D. Assign the valuation of a company to an auditor. 


