
 

 

 

INFLACIONI 



 Permbajtaja 

   Kuptimi i inflacionit 

       Mënyrat e matjes së inflacionit 

   Llojet e inflacionit 

   Kostot (pasojat) e inflacionit 

 Shkaktaret e inflacionit  

 Politikat kundërinflacionit  

 

  

 



KUPTIMI I INFLACIONIT 

 Inflacioni është  një nga problemet kryesore 
makroekonomike  

 Inflacioni i ulët është një nga 6 qëllimet kryesore 
makroekonomike 

  Sjellja e inflacionit në faza të ndryshme të ciklit të 
biznesit 

 Inflacioni (i lartë) = “sëmundje e rëndë 
makroekonomike” 

 Problem shqetësues për ndërmarrjet dhe 
konsumatorët  

 



MATJA E INFLACIONIT 
 INFLACIONI: ngritje e nivelit të përgjithshëm të çmimeve (e jo vetëm të 

një çmimi) 

 Konceptet tjera: 

 Deflacioni: rënia e nivelit të përgjithshëm të çmimeve (inflacion 
negativ) 

 Desinflacioni: zvogëlim i nivelit i çmimeve. Inflacioni zvogëlohet 
por mbetet mbi nivelin e çmimeve në 12 muajt e fundit. 

 Si llogaritet inflacioni? 
 
 Norma e Inflacionit (t) = Niveli i çmimeve (t) - Niveli i çmimeve (t-1)/ Niveli 

i çmimeve (t-1)X100 
    

 t= periudha aktuale; t-1 periudha paraprake; 

 Norma e inflacioni matet përmes indekseve të çmimeve 
 



MATJA E INFLACIONIT 
INDEKSI I ÇMIMEVE TË KONSUMATORIT (CPI) 

 Matë koston e një shporte mallrash dhe shërbimesh 
që konsumon një familje tipike për një periudhë të 
caktuar kohore 

 Maten peshat specifike të secilit mall (pjesëmarrja e 
shpenzimeve të secilit mall në shpenzimet e 
përgjithshme të familjes) 

 
INDEKSI I ÇMIMEVE TË PRODHUESIT (PPI) 
 Mat nivelin e çmimeve të shitjes me shumicë 
 
DEFLATORI i GDP 
 GDP nominal/GDP real 

 



…MATJA E INFLACIONIT 
PËRMES CPI: SHEMBULL 
Në vitin 2004 konsumi i një familje ishte: 

Ushqim  20% 
Strehim  50% 
Kujdes mjekësor 30% 
 
Nëse viti 2004 merret si vit bazë atëherë: 
    CPI2004 = (0.2*100) + (0.5*100) + (0.3*100) = 100 
 
Në vitin 2005, çmimet rriten me sa vijon: 
Ushqim  2% 
Strehim  6% 
Kujdes mjekësor 10% 
 
Atëherë: CPI2005 = (0.2*102) + (0.5*106) + (0.3*110) = 106.4 
 
Norma e inflacionit: 

i2005  = (CPI2005 – CPI2004) / CPI2004 
atëherë 

i2005 = (106.4 – 100) / 100 = 6.4% 



LLOJET E INFLACIONIT 

 Në përgjithësi në teorinë ekonomike 
inflacioni mund të klasifikohet në tri (3) lloje 
kryesore: 
 

INFLACIONI I MODERUAR 

INFLACIONI GALOPAN 

HIPERINFLACIONI 

 



...LLOJET E INFLACIONIT 

INFLACIONI I MODERUAR 

 Çmimet rriten ngadalë  

 

 Norma e inflacionit shprehet me anën e një numri një 
shifror 

 

 Njerëzit ende kanë besim në para: 

 Njerëzit janë në gjendje të hyjnë në marrëdhënie 
kontraktuale (nënshkruajnë kontrata të reja) 

 

 Sistemi monetar fuknsionon mjaftë mirë 

 



...LLOJET E INFLACIONIT 

INFLACIONI GALOPAN 

 Bie besimi tek paraja 

 Rritje dyshifrore e çmimeve 

 Përdoren valutat e huaja për indeksim të kontratave 

 Norma reale e interesit është negative 

 Njerëzit i ikin mbajtjes së parave mbi një limit të 
domosdoshëm  

 Njerëzit priren të grumbullojnë mallra ose blejnë 
patundshmëri  

 Huadhënësit nuk japin kredi me normë të ulët të interesit  

 



...LLOJET E INFLACIONIT 

HIPERINFLACIONI 

 Shkatërrues për ekonominë 

 Çmimet rriten shumë herë brenda një muaji 

 Paraqitet në raste të rralla (psh. periudha të luftërave) 

 Shpejtësia e qarkullimit të parasë rritet (rriten transaksionet) 

 Çmimet relative (përfshirë edhe pagën) bëhen të paqëndrueshme 

 

Disa shembuj të hiperinflacionit: 

 - Gjermani: 1922-1923 (indeksi i çmimeve u rritë nga 1 në 
10.000.000.000%) 

 - Bolivi: 1985 (indeksi i çmimeve u rritë nga 1 në 12.000%) 

 - Ish Jugosllavia: 1993, etj. 

 



KOSTOT E INFLACIONIT 

 Gjatë periudhës së inflacionit paraqiten humbësit dhe fituesit 

 Humbësit dhe fituesit e një situate inflacioniste nuk mund të 
identifikohen lehtë 

 Jo të gjitha çmimet rriten njësoj 

 Efektet/kostot e inflacionit:  

  - Rishpërndarja e pasurisë (në mes klasave/shtresave të popullsisë) 

  - Alokimi joefiçient i resurseve dhe burimeve të prodhimit 

 Megjithatë kostot varen nga karekteri i inflacionit: 

  - Inflacioni i parashikuar nuk ka humbës – norma e inflacionit mund të 
parashikohet 

  - Inflacioni i paparashikuar ka humbës – norma e inflacionit nuk mund të 
parashikohet 



KOSTOT E INFLACIONIT 

 RISHPËRNDARJA E TË ARDHURAVE PËR SHKAK TË INFLACIONIT 
 

 Shembull për diskutim:  
 

 Konsumatori merr kredi 5000 € me kamatë vjetore prej 10% 

 Pas një viti ai paguan 5500 € 

 Nëse norma e inflacionit = 10% në vit, atëherë banka nuk fiton 
asgjë 

 Konsumatori (marrësi i kredisë) fiton 

 Nëse inflacioni është i parashikuar atëherë nuk ka humbës 

  Arsyeja: normës së interesit i shtohet norma e inflacionit 

 Nëse inflacioni nuk llogaritet vie deri te rishpërndarja e të 
ardhurave 

 
 



…KOSTOT E INFLACIONIT 
 ALOKIMI JOEFIÇIENT I RESURSEVE PËR SHKAK TË  
     INFLACIONIT 

 Çmimet shtrembërohen dhe nuk japin informata të 
sakta për prodhuesit 

 

 Informatat shtrembërohen  alokimi i resurseve në 
mënyrë të gabuar 

 

 Kur inflacioni është i parashikueshëm efekti është 
më i vogël, por efektet e inflacionit nuk mund të 
shmangen plotësisht 

 



KOSTOT E INFLACIONIT 
 Rishpërndarja (ndikon në keqësimin e pozitës së 

shtresave më të dobëta në shoqëri) 
 Pasiguria (vështirësia për të parashikuar dhe 

planifikuar, zvogëlon investimet, ouputin 
potencial dhe real, zvogëlon normat reale te 
rritjes ekonomike) 

 Bilanci i pagesave (dekurajon eksportin, rritë 
importin, përkeqëson bilancin e pagesave) 

 Kostoja e menysë (kostoja per t’iu përshtatur 
rritjes se infalcionit) 



RAPORTI:  

PAPUNËSI – INFLACION 
 

  Në këtë kapitull do të njiheni me: 

     Arsyet pse papunësia bashkë me inflacionin 
paraqesin dy problemet kryesore makroekonomike 

     Burimet e inflacionit (inflacioni: inercial, nga 
kërkesa dhe nga kostoja) 

     Ndërlidhjen në mes të inflacionit dhe papunësisë 

     Kurbën e Philipsit (në periudha afatshkurta dhe 
periudha afatgjata) 



BURIMET E INFLACIONIT 

 Punëzënia e plotë dhe stabiliteti i çmimeve 
janë dy nga objektivat qendrore 
makroekonomike të secilës qeveri 

 Ekzistojnë mendime të ndryshime lidhur me 
shkaqet /burimet e inflacionit 
 

 Për diskutim veçojmë: 

      INFLACIONI INERCIAL 

      INFLACIONI NGA KËRKESA 

      INFLACIONI NGA KOSTOJA 

 



INFLACIONI INERCIAL 
 Inflacioni inercial ndryshe quhet inflacioni i 

parashikueshëm ose i pritshëm përderisa norma e 
inflacionit është e qëndrueshme (inerciale) dhe se në 
ekonomi nuk ndodhin ndryshime të rëndësishme  në 
anën e kërkesës apo ofertës 

 Norma e inflacionit është e pritshme dhe e qëndrueshme 

 Natyra inerciale me inflacionin lidhet me pritjet e 
agjentëve ekonomik (Teoria e Pritjeve Racionale/Theory 

of Rational Expectations – Robert Lukas dhe të tjerët) 

 Pagat në të ardhmen përshtaten ndaj ritmit të rritjes së 
çmimeve në periudhën e tanishme 



INFLACIONI NGA KËRKESA 

 Inflacioni nga kërkesa rezulton nga një rritje e kërkesës 
agregate (AD), në kushtet kur oferta agregate (AS) nuk 
ka ndryshuar. 

 Ndër faktorët që shpiejnë në rritjen AD janë: 

Rritja në ofertën e parasë 

Rritja e shpenzimeve qeveritare (G) për të blerë    

mallra dhe shërbime 

  



INFLACIONI NGA KOSTOJA 

 

 Shfaqet kur rriten çmimet si pasojë e rritjes së kostos 
(shpenzimeve - çmimeve të lëndëve të para) 

 Inflacioni nga kostoja, gjithashtu, ndodh si rezultat i këtyre 
faktorëve: 

 Një rritje më e madhe në pagë se sa në produktivitetin e punës 

 Një rritje në kursin e këmbimit të monedhës (zhvlerësim i 

monedhës) duke rritur kështu çmimin e materialeve të 

importuara 

 Një rritje në çmimin e materialeve të importuar për shkaqe të 

faktorëve të jashtëm (OPEC 1973) 



Politikat kunder inflacionit 

 Politikat  në anën e kërkeses 
 Poltika fiskale (restreksioniste) 

 zvogëlim i shpenzimeve të qeverisë, rritje e taksave në 
mallrat e konsumit (zvogëlim i kërkesës agregate)  

 

 Politika monetare   
 zvogelim i sasisë së parasë në qarkullim ose rritje e 

interesave në kredi (zvogëlim i kërkeses dhe/ apo 
investimeve) 



Politikat kunder inflacionit 

 Poltikat  në anen  e ofertes  
 Zvogëlimi i fuqisë së monopoleve 

 

 Rritja e produktivitetit 

 

 Rritja e konkurrencës në treg  



RAPORTI PAPUNËSI – INFLACION: 
KURBA E PHILIPSIT 

 Kurba e Philipsit paraqet modelin 
teorik për analizimin e këtij raporti 

 Qeveria duhet të luftojë si papunësinë 
ashtu edhe inflacionin 

 Cili është raporti papunësisë – 
inflacioni, apo thënë ndryshe ç’ndodh 
me inflacionin kur qeveria lufton 
papunësinë ose anasjelltas? 

 Ekonomisti Arthur Philips ka mbledhur 
të dhëna për vitet 1861-1957 për të parë 
se kush e përcakton pagën dhe 
inflacionin 

 Arthur Philips gjeti një lidhje negative 
në mes të papunësisë dhe inflacionit 

 Kjo lidhje negative ka tërhequr 
vëmendjen e hartuesve të politikave 
makroekonomike, 

 Dilema është shfaqur në lidhje me atë 
kush të luftohet më parë: inflacioni apo 
papunësia? 

Figura 20.5:  Kurba e Philipsit  



KURBA E PHILIPSIT: 
NË PERIUDHA AFATSHKURTA 

 

 Në periudha afatshkurtra (S-T), Kurba e Philipsit paraqet lidhjen 
inflacion - papunësi atëherë kur kemi normë konstante të inflacionit 
të pritshëm dhe normë konstante natyrore të papunësisë 

 

 Kur inflacioni inercial ndryshon, atëherë kemi zhvendosje të Kurbës 
së Philipsit 



KURBA E PHILIPSIT NË PERIUDHA  
AFATGJATA 

 Kurba e Philipsit në periudha afatgjata (L-T) paraqet 
lidhjen inflacion-papunësi atëherë kur inflacioni aktual 
është i barabartë me normën e pritshme të inflacionit, 

 Kurba e Philipsit në L-T është inelastike (vertikale) 

 Kurba e Philipsit në L - T përbëhet nga shumë kurba 
të S-T 

 Periudha 1: Ekonomia gjendet në pikën A, nuk kemi 
shok. 

 Periudha 2: Ekspansion ekonomik =>  u =>  pagat 
=>  çmimet =>  inflacioni => ekonomia lëviz në 
pikën B. Inflacioni i pritshëm nuk ndryshon. 

 Periudha 3: Me rritjen e inflacionit, firmat dhe 
punëtorët fillojnë t’i ndryshojnë pritjet e tyre duke 
parashikuar inflacion më të lartë. Kurba e Philipsit 
zhvnedoset lartë, kur për çdo u kemi një normë më të 
lartë të inflacioni (Pikat B dhe C kanë u të njëjtë, por 
për pikën C inflacioni është më i lartë). 

 Periudha 4: Për shkak të politikave makroekonomike 
dhe përshtatjeve të firmave dhe punëtorëve ndaj një 
normë më të lartë të inflacioni, ekonomia lëviz në 
pikën D. 
 

 

Fig. 20.7: Kurba e Philipsit në periudha 

afatgjata 



...KURBA E PHILIPSIT:NË PERIUDHA AFATGJATA 

 Në pikën A: u është në nivelin natyror të saj dhe inflacioni është i ulët 

 Në pikën D: u është e njëjtë si në pikën A por inflacioni i pritshëm është 
më i lartë 

 Në të dy pikat GDP real është i njëjtë. 

 Kur u është nën normën natyrore të saj => çmimet dhe pagat tentojnë të 
rriten. Kjo quhet hipoteza e normës natyrore të papunësisë. 

 Spiralja nuk ndalet për sa kohë që u  norma natyrore e papunësisë, 

 Dy përfundime të rëndësishme nga teoria e normës natyrore të 
papunësisë: 

 Qeveria nuk mund ta çojë u nën normën natyrore pa shkaktuar 

inflacion 

 Kurba e Philipsit tregon se qeveria duhet të zgjedh në mes të 

inflacionit dhe papunësisë d.m.th. ka trade-off në mes të inflacionit 

dhe papunësisë 
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Kamata dhe norma e kamatës  
• Kamata është çmimi i përdorimit të parasë së 

huaj (të huazuar), përkatësisht shuma monetare 

të cilën huakërkuesi ia paguan huadhënësit sipas 

normës së kamatës.  

 

•Norma e kamatës është shuma procentuale e 

borxhit total (kryegjësë) të cilin debitori, krahas 

kryegjësë, duhet t’ia paguajë kreditorit në një 
njësi kohe – zakonisht në një vit.  

 

•Norma nominale e kamatës duhet dalluar nga 

norma reale e kamatës, e cila përftohet si 

diferencë midis normës nominale të kamatës dhe 

normës së inflacionit.  
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Madhësia e normës së kamatës varet nga raporti i ofertës dhe i 

kërkesës së parasë, si dhe nga një varg faktorësh të 

tjerë siç janë këta:  

 
a) afati ose koha e kthimit të huasë (kur afati është i gjatë, norma e 

kamatës zakonisht është më e madhe),  

 

b) Rreziku i plasmanit ose siguria e kthimit të parasë (huatë me rrezik 

kanë normë kamate më të lartë),  

 

c) Likuiditeti i mjeteve (mjetet likuide të pagimit), pra ato që mund të 

kthehen shpejt në para të gatshme pa e humbur vlerën zakonisht 

kanë normë kamate më të vogël, kurse norma e kamatës për 

mjetet jolikuide është më e madhe),  

 

d) d) shpenzimet administrative (huatë me shpenzime të larta 

administrative kanë norma të kamatës më të mëdha).  
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Vlera e parasë 

• Në teorinë mbi paranë, problemi kryesor është vlera dhe ndryshimi i 

vlerës së parasë. Vlera e parasë është identike me fuqinë blerëse të 

saj dhe llogaritet (p) si vlera reciproke e nivelit të çmimit (ç). Me 

ngritjen e nivelit të çmimit zvogëlohet vlera e parasë dhe anasjelltas. 

   p=(1/ç) 
 

3 
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Vlera kohore e parasë 

4 
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TREGU I LETRAVE ME VLERË 

Këtu do të sqarojmë nocionet themelore 

për letrat me vlerë që paraqiten si 

surogatë(zëvendësues) të parasë. 

 

Do të përshkruajmë shkurtimisht edhe 

tregun e disa letrave me vlerë më të 

rëndësishme, d.m.th. tregun e 

aksioneve dhe të obligacioneve që 

paraqiten si pjesë e tregut të kapitalit.  1 
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Surogatët (zëvendësuesit) e parasë (latinisht 
subrogatus = i vënë në vend të tjetrit) janë 

dokumente zyrtare dhe afariste që zëvendësojnë 

pjesërisht paranë dhe kanë disa veti të përbashkta 

me të (p.sh. shërbejnë si mjet pagimi në situatat kur 

mungon paraja efektive – kartëmonedha (bankënota) 

ose monedha.  

 

Tregu i parasë - tregtohet me funksione afatshkurtra 

të parasë si mjet kembimi dhe pagimi 

 

Tregu i kapitalit - tregtohet me para si kapital 
  

 

2 
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Letrat me vlerë (anglisht securities, stocks, 

shares)  

 

Letrat me vlerë janë dokumente me shkrim 

në të cilat tregohet se pronari i tyre 

(poseduesi, kreditori ose shfrytëzuesi) gëzon 

ndonjë të drejtë që mund të realizohet vetëm 

kur posedon letra të tilla dhe në mënyrë 

ligjore. 

3 
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Varësisht nga forma në të cilën paraqiten, 

letrat me vlerë mund të jenë: 

 

 

•  në emër të nëdorësit/zotëruesit, 

  

•  prurësit ose sipas urdhrit.  

 

4 
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Varësisht nga subjekti që emiton letra 

me vlerë, ato mund të jenë: 

 

•  shtetërore (emitohen nga ministria e 

financave, banka qendrore ose 

institucionet e tjera shtetërore) ose  

 

•  private (emitohen nga ndërmarrjet 

private, bankat private ose qytetarë të 

ndryshëm).  

5 
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Ndër letrat shtetërore me vlerë më të rëndësishme 

janë: 

 

• Obligacionet shtetërore dhe bonot e thesarit (i 

emiton ministria e financave) dhe  

 

• Letrat me vlerë të tregtueshme që i emiton banka 

qendrore.  
 

6 
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Varësisht nga përmbajtja e së drejtës që është shënuar në to, 

mund të dallojmë: 

 

•  letra me vlerë reale dhe  

•  monetare.  

 

 

Letrat me vlerë reale, (fletëngarkesa, fletëmagazinimi etj.) u 

japin të drejtë titullarëve të tyre që të marrin disa sende apo 
mallra.  
 

Letrat monetare me vlerë (aksioni, obligacioni, kambiali, 

çeku, polisa e sigurimit, libreza e kursimit etj) u japin 

titullarëve të drejtë për të përfituar një shumë parash në 
kohë të caktuar.  

7 
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Disa letra me vlerë u sjellin pronarëve të ardhura të 
përhershme (konstante), siç janë p.sh., kamatat 

që regjistrohen në librezat e kursimit zakonisht në 

fund të vitit.  

 

Lloji tjetër me vlerë (siç janë aksionet) u sjellin 

pronarëve të ardhura të ndryshueshme, d.m.th 
dividend, madhësia e të cilit varet nga rezultati 

afarist dhe vendimet e kuvendit të shoqërisë 

aksionare.  

 

Lloji i tretë (p.sh. kambiali ose garancia paguese e 

bankës) nuk sjell kurrfarë të ardhurash, por përbën 

bazën juridike për kthimin e borxhit në para 
efektive. 

 

 

8 
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Letrat me vlerë paraqiten: 
  

a) si surogatë të parasë,  

 

b) si instrumente të financimit të aktivitetit 

ekonomik të qytetarëve dhe ndërmarrjeve,  

 

c) si instrumente të financimit të shtetit dhe  

 

d) si instrumente të politikës monetare me 

ndihmën e të cilave banka qendrore 

mundohet të rregullojë tregun e parasë 

dhe të ndikojë në tregun e kapitalit. 
 

9 
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Prej letrave me vlerë më të 

njohura janë: 

  
• aksionet dhe  
 
• obligacionet shtetërore.  
 

10 
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Aksionet që emitojnë ndërmarrjet e caktuara janë zëvendësuese të 

parasë dhe instrumente të vjeljes së mjeteve financiare për 

fillimin e punës ose për “kapitalizimin” dhe zhvillimin e 

ndërmarrjes.  

 

Me ndihmën e aksioneve sipërmarrësit mbledhin mjetet vullnetare të lira 

në afat të gjatë (përkatësisht kapitalin) për themelimin dhe 

financimin e ndërmarrjes së tyre, të cilën e organizojnë si 

shoqëri aksionare.  

 

Të tillat letra me vlerë janë pjesë e tregut të kapitalit që duhen dalluar 

nga tregu i parasë, në të cilin tregtohet me mjete të lira të 

parasë në afat të shkurtër, d.m.th. vetëm në ato që kryejnë 

funksionin e mjetit pagues dhe qarkullues, por jo edhe rolin e 

kapitalit si faktor i prodhimit. 
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Çmimi i aksionit në treg =   N x D / i 
 
ku simbolet kanë këtë domethënie: 
 
N = vlera reale e aksionit,  
 
D = norma e dividendit,  
 
i = norma e kamatës. 
 
 
 

12 



Copyright c 2004 by The McGraw-Hill 
Companies, Inc.  All rights reserved.  
 

Obligacioni (anglisht: Bond)  

 

Obligacioni është letër me vlerë debitore (dokument debiti), 

përkatësisht instrument financiar me anën e të cilit një 

subjekt juridik (shteti, ndërmarrja etj) që emiton 

obligacione mbledh mjetet e lira para dhe hyn borxh në 

tregun financiar te subjektet e tjera (shtete të tjera, 

ndërmarrje të tjera ose qytetarë), të cilat momentalisht 

kanë tepricë mjetesh financiare.  

 

Obligacionet janë instrumente kreditore dhe një lloj kontrate për 

kredi. Dallojnë nga kreditë, sepse, ashtu si instrumentet 

financiare, mund të jenë objekt shitblerjeje në tregun 

sekondar të letrave me vlerë. 
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Dallojmë dy lloje kryesore të obligacioneve.  

 

Këto janë:  

 

a) obligacionet e ndërmarrjes ose 

obligacionet e korporatës dhe  

 

b) obligacionet shtetërore.  
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Tregu i kapitalit  
 

Tregun e kapitalit mund ta klasifikojmë në bazë të 

kritereve të ndryshme. 

  

Varësisht nga institucionet në të cilat ndodhin 
takimet e subjekteve të ofertës dhe të subjekteve 

të kërkesës së kapitalit, mund të dallojmë:  

 
•  tregun bankar dhe  

 
•  tregun e bursës së kapitalit.  
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Tregu i kapitalit  
 

Në tregun bankar bankat afariste paraqiten si subjekte të 

ofertës të kredive afatgjata, të cilat përdoren zakonisht për 

investime të reja në prodhimin e mallrave ose shërbimeve.  

 

Subjektet e kërkesës janë ndërmarrjet, zejtarët privatë ose 

qytetarët. Raportet ndërmjet bankës (huadhënësit) dhe 

ndërmarrjes (huakërkuesit) rregullohen me kontratën e 

kreditit, në të cilën saktësohen sasia e kreditit, afati i shlyrjes, 

norma e kamatës etj.  

 

Në tregun e bursës blihen dhe shiten: 

 

• letrat me vlerë debitore (obligacionet) dhe  

 

• letrat me vlerë pronësore (aksionet). 
16 
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Tregu i kapitalit  
 

Tregun e kapitalit mund ta klasifikojmë në bazë të 

kritereve të ndryshme. 

  

Varësisht nga institucionet në të cilat ndodhin 
takimet e subjekteve të ofertës dhe të subjekteve 

të kërkesës së kapitalit, mund të dallojmë:  

 
•  tregun bankar dhe  

 
•  tregun e bursës së kapitalit.  
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Në bazë të rolit të subjekteve që emitojnë letra me vlerë debitore 

ose pronësore, tregu i kapitalit ndahet në: 

 

•  treg parësor (primar) dhe  

 
•  dytësor (sekondar).  

 

Në tregun parësor të kapitalit tregtohen letra të reja me vlerë, 

kështu që subjektet emituese të këtyre letrave (ndërmarrje, banka 

etj) paraqiten si shitës të parë të tyre që marrin paranë nga shitja 

e këtyre letrave.  

 

Në tregun dytësor të kapitalit blihen dhe shiten letrat me vlerë që 

janë emituar më herët, kështu që në këto punë, si rregull, nuk 

marrin pjesë subjektet që i kanë emituar këto letra.  

 
Bursat janë institucione në të cilat organizohet dhe realizohet 

shitblerja sekondare e letrave me vlerë.  18 
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Tregu financiar përbëhet nga  

 

a) tregu i parasë,  

 

b) tregu i kapitalit dhe  

 

c) tregu i devizave.  

 

Letrat me vlerë dalin si instrumente të tregut të 

parasë dhe të tregut të kapitalit.  

 

Në secilin shtet ka shumë institucione që marrin 

pjesë në tregjet financiare në role të ndryshme. 
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Institucionet kryesore në tregun e 
kapitalit janë këto:  
 

Së pari, bankat afariste që mbledhin mjetet e lira 

monetare prej subjekteve të ndryshme dhe ua 

huazojnë subjekteve të tjera që ndiejnë mungesën e 

parasë. Ato fitojnë diferencën në mes të kamatave 

aktive dhe pasive, si dhe me provizione të 

ndryshme në tregun financiar.  

  

Së dyti, bursat në të cilat tregtohen mallra (bursat e 

mallit), devizat ose valutat (bursat e devizave a të 

valutave) ose letrat me vlerë debitore (bursat e 

letrave me vlerë ose burast efektive). 
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Së treti, tregu OTC (Over the counter market = tregtimi i rregulluar jashtë 

bursës dhe tregtimi publik i letrave me vlerë). Në këtë treg shiten dhe 

blihen ato letra me vlerë që nuk i kanë plotësuar rregullat rigoroze të 

tregtisë së bursës, ose emitentët e të cilave nuk kanë dashur t’i 
përmbushin rregullat e bursës dhe të dalin nga bursa. 

  

Së katërti, komisioni i letrave me vlerë që është një organ shtetëror i 

ngarkuar me rregullimin dhe kontrollin e tregut të letrave me vlerë. 

 

Së pesti, shtëpitë ndërmjetësuese (të brokerëve), përkatësisht 

subjektet afariste që janë të autorizuara për blerjen dhe shitjen e letrave 

me vlerë në tregun dytësor. Aty punojnë brokerët, profesionistë të 

autorizuar për tregtimin e letrave me vlerë. Punën e këtyre shtëpive e 

lejon dhe e kontrollon Komisioni shtetëror i letrave me vlerë. Në qoftë se 

ju dëshironi të bleni apo të shitni letra me vlerë, atëherë zgjedhja e 

brokerit (ndërmjetësit) të autorizuar është hapi  juaj i parë në këtë drejtim.  

 

21 



Copyright c 2004 by The McGraw-Hill 
Companies, Inc.  All rights reserved.  
 

Së gjashti, agjencia qendrore depozitare. Ky institucion ka 

këto detyra:  

 

a) ruan letrat me vlerë në formë të bonove elektronike ose në 

forma të tjera,  

b) mundëson kalimin e pronësisë të letrave me vlerë,  

c) mundëson punët e kompensimit ose të “ndërshlyerjes” së 
transaksioneve me letrat me vlerë,  

d) mundëson arkëtimin e letrave me vlerë të shitura etj.  

 

 

Çdo letër me vlerë ka numrin unik identifikues (ISIN – 

International Securities Identification Number) në përputhje 

me standardet ndërkombëtare, në bazë të të cilit 

identifikohet. 
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Së shtati, fondet investuese që paraqiten si subjekte të 

veçanta afariste dhe juridike. Ato vjelin nga (qytetarët dhe 

ndërmarrjet) mjetet e lira monetare, të cilat pronarët duan t’i 
kapitalizojnë dhe t’i shtojnë. Investojnë në blerjen e letrave të 

ndryshme me vlerë, përkatësisht instrumenteve në tregun e 

parasë (siç janë bonot e thesarit, letrat e tregtueshme me 

vlerë me afat të shkurtër etj) ose blerjen e letrave me vlerë 

në tregun e kapitalit, (siç janë aksionet dhe obligacionet). 
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Bursat (anglisht exchange) 
 

Në vendet të caktuara ekzistojnë institucione të 

posaçme dhe të specializuara që merren ne 

ndërmjetësimin tregtar dhe organizimin e takimeve të 

subjekteve të ofertës e të subjekteve të kërkesës së 

mallrave ose letrave me vlerë.  

 

Institucionet e tilla më të njohura janë bursat (anglisht 

exchange).  

24 



Copyright c 2004 by The McGraw-Hill 
Companies, Inc.  All rights reserved.  
 

Bursat (anglisht exchange) 
 
Varësisht nga objekti i veprimtarisë dallojmë: 

 

•  Bursa të devizave (me të cilat tregtohen devizat),  

 

•  Bursat e mallit, (me të cilat tregtohen mallrat e ndryshëm si 

pambuku, gruri, metalet me ngjyrë, kafja etj) dhe  

 

•  Bursat e letrave me vlerë (anglisht: stock exchange) në të 

cilat tregtohen aksione dhe obligacione. Bursat e tilla më të 

njohura janë në Nju-Jork, Tokio, Londër, Frankfurt, Hong-Kong, 

Toronto dhe Cirih.  
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Brokerët 
 

Në tregtimin e aksioneve që kuotohen në ndonjë bursë rëndësi të 

veçantë kanë ndërmjetësit ose agjentët tregtarë që quhen 

brokerë.  

 

Rolin e brokerit apo të ndërmjetësit tregtar mund ta kryejnë firmat 

ose individë të veçantë që kanë arsim dhe specializim përkatës 

për këtë lloj afarizmi.  

 

Zakonisht brokerët nuk posedojnë aksione (ose sende të tjera të 

shitblerjes), por paraqiten si përfaqësues (agjentë) të ndonjë 

blerësi a shitësi prej të cilit marrin provizion për shërbime të veta. 
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