
Bankieri B
ot

im
 N

r. 
37

Te
to

r 
20

20

REVOLUCIONI
I PAGESAVE



31             

 www.aab.al

Tetor 2020 Bankieri  

produktet e investimit/instrumentet 
financiare, që ofron tregu i kapitalit. 

Për këtë arsye aplikimi pjesor 
i MIFID II në Shqipëri, jo vetëm që 
është i përshtatshëm, por ndihmon 
në të njëjtën kohë edhe në zhvillimin e 
këtij tregu, duke vendosur standarde 
më të larta, me synim rritjen e 
besueshmërisë së investuesit në këtë 
treg. Ligji i ri, që ka në themel të tij 
mbrojtjen e investuesit i kategorizon 
investuesit në palë të pranueshme, 
investues profesionistë, investues 
jo profesionistë, dhe investues të 
kualifikuar. Qëllimi i kësaj ndarje 
është kryesisht për t’u siguruar që 
investuesit jo profesionistë të marrin 
nivelin e duhur të mbrojtjes, lidhur 
me aftësinë dhe dëshirën e tyre për 
të marrë përsipër rrezik, si dhe për të 
vendosur kërkesa të veçanta, në lidhje 
me transparencën që duhet të kenë 
shoqëritë komisionere, kur ofrojnë 
instrumente financiare ndaj këtyre 
investuesve. Ligji parashikon kërkesa 
për të gjitha shoqëritë komisionere që 
të kryejnë testin e përshtatshmërisë 
së investuesit, duke parashikuar 
gjithashtu edhe sanksione për të gjitha 
shoqëritë që nuk e kryejnë këtë test. 
Nëpërmjet testit të përshtatshmërisë 
shoqëria komisionere siguron 
informacionin e duhur rreth njohurive 
apo, eksperiencës së investuesit në 
tregjet financiare, situatës së tyre 
financiare, aftësinë për të përballuar 
humbjet, si dhe objektivave të investimit 
të tyre dhe tolerancës ndaj rrezikut. 
Në këtë mënyrë, investimi kryhet në 
përputhje me profilin e investuesit. 

Një element shumë i rëndësishëm 

dhe tregjeve financiare në tërësi 
lidhet ngushtë me  rëndësinë që 
ka besueshmëria e investuesit në 
tregjet financiare, faktor ky tepër i 
rëndësishëm për zhvillimin e  një 
tregu të ri kapitalesh, siç është rasti i 
Shqipërisë. Besueshmëria është një 
faktor, i cili është shumë i vështirë 
të ndërtohet. Abuzimet me tregun, 
mungesa e transparencës, si dhe 
dështimet e tregjeve në përgjithësi, 
ndikojnë në rënien e besueshmërisë. 

Nëse besueshmëria do të ishte në 
nivele të ulëta, atëherë do të ishte i 
pamundur krijimi i tregjeve të kapitalit,  
pasi investuesit nuk do të investonin në 

Ligji i ri nr. 62/2020 “Për Tregun e 
Kapitaleve”, që hyri në fuqi në 1 
shtator 2020, synon të kontribuojë 

në thellimin e sektorit financiar, 
duke synuar në tërësi zhvillimin e 
tregut të kapitaleve, por në të njëjtën 
kohë, duke e lidhur këtë zhvillim me 
transparencën, integritetin e tregut 
dhe mbrojtjen e investuesit. Ligji është 
harmonizuar pjesërisht me një sërë 
direktivash të Bashkimit Evropian, 
kryesisht me direktivën e Tregjeve në 
Instrumente Financiare II (MIFID II), e 
cila standardizon sjelljen e aktorëve 
pjesëmarrës në tregjet e kapitalit. 

Po sa i përshtatshëm është 
aplikimi i MIFID për një vend si 
Shqipëria, ku tregu i kapitaleve 
është në fazat e para të tij? 

Të kuptuarit e tregjeve të kapitalit 

Niko KOTONIKA
Drejtor, Departamenti i Mbikëqyrjes 
së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve të 
Investimeve
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Legjislacioni i ri për tregun e kapitaleve – një 
investim i rëndësishëm për zhvillimin dhe 
thellimin e sistemit financiar shqiptar
Aplikimi pjesor i MIFID II në Shqipëri, jo vetëm që është i përshtatshëm, por ndihmon në të njëjtën kohë edhe në zhvillimin e këtij 
tregu, duke vendosur standarde më të larta, me synim rritjen e besueshmërisë së investuesit në këtë treg.

FORUMI I EKSPERTËVE

Ligji i ri për tregun e kapitaleve 
është një parakusht dhe faktor 
nxitës për një treg kapitali 
transparent, të mirë rregulluar 
dhe të besueshëm, megjithatë 
zhvillimi i këtij tregu do të varet 
edhe nga një sërë faktorësh 
të tjerë si: zgjerimi i bazës 
investuese, përmirësimi i 
infrastrukturës së tregut, larmia 
e instrumenteve financiare, 
përputhja e kërkesës dhe ofertës 
për tituj, edukimi financiar i 
investuesit dhe emetuesit, apo dhe 
nxitja e shoqërive për t’u listuar në 
bursë me ofertë publike.
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në mirëfunksionimin e tregut të 
kapitaleve është dhe qeverisja e 
korporatave dhe kërkesat për një 
auditim cilësor të shoqërive të listuara. 
Skandali i fundit i Wirecard vërtetoi 
se sa e rëndësishme është cilësia e 
auditimit për shoqëritë e listuara, të 
cilat konsiderohen me interes të lartë 
publik. Kështu, ligji i ri për tregun 
e kapitalit vendos kritere specifike, 
lidhur me transparencën e shoqërive të 
listuara, si dhe kërkesa të veçanta për 
dhënien dhe publikimin e informacionit. 
Ky ligj parashikon edhe kritere në lidhje 
me audituesit e pasqyrave financiare të 
këtyre shoqërive. 

Shpesh here direktiva MIFID 
kritikohet se vendos kërkesa të larta 
të qeverisjes së korporatave, si dhe 
kërkesa të reja në lidhje me organizimin 
e shoqërive komisionere, duke rritur në 
mënyrë të tërthortë kostot e shoqërive 
që operojnë në treg. Legjislacioni i 
ri në fushën e tregut të kapitaleve 
është hartuar me synim përafrimin 
e kërkesave për qeverisje dhe 
organizim të shoqërive komisionere 
me standardet evropiane, por duke iu 
përshtatur njëkohësisht edhe stadit 
aktual, në të cilin ndodhet zhvillimi i 
tregut të kapitaleve në Shqipëri. Në 
funksion të mirëfunksionimit të tregut 
të kapitaleve në vend, legjislacioni 
i ri parashikon standarde të larta, 
në përzgjedhjen e personave dhe 
funksionarëve kyç, të cilët do të kenë 
rolin kryesor në administrimin e 
veprimtarisë së këtyre shoqërive, si 
dhe një model krejt të ri të certifikimit 
të personelit kyç, në përputhje me 
standardet evropiane, duke i dhënë 
mundësi shoqërive më të vogla të 
delegojnë disa funksione. Në këtë 
mënyrë synohet njëkohësisht tërheqja 
dhe aktivizimi në tregun e kapitaleve i 
shoqërive komisionere serioze, të cilat 
kanë plane dhe ide të qarta biznesi, e 
që kanë njëkohësisht staf të kualifikuar, 
me aftësitë dhe përvojën e duhur 
profesionale për të operuar në një treg, 
në të cilin pjesëmarrja e lojtarëve me 
eksperiencë është e domosdoshme 

për të nxitur zhvillimin e mëtejshëm të 
tij. 

Me qëllim nxitjen e zhvillimit të 
tregut të kapitaleve, ligji i ri “Për 
Tregjet e Kapitalit” parashikon 
kërkesa të veçanta për licencimin e 
bankave, kur këto të fundit ofrojnë 
shërbime investimesh, duke synuar 
një proces më pak burokratik. Tregu 
financiar në Shqipëri dominohet 
kryesisht nga sektori bankar, i cili 
deri tani ka treguar nivele të larta 
të përgjegjshmërisë profesionale. 
Bankat luajnë një rol të rëndësishëm 
në ofrimin e shërbimeve të investimeve 
jo vetëm në Shqipëri, por thuajse në 
të gjitha vendet e Evropës Juglindore. 
Parë nga një tjetër këndvështrim, 
sot, kur flitet për tregje kapitali, 
bëhet fjalë për tregje të integruara 
dhe globale. Investuesit sot mund të 
tregtojnë lirisht aty ku dëshirojnë dhe 
harmonizimi i legjislacionit me vendet 
më të zhvilluara, ndihmon në rritjen e 
mbrojtjes së këtyre investuesve. Ligji 
parashikon kërkesa të veçanta në lidhje 
me shoqëritë e huaja, të cilat mund 
të ofrojnë shërbimet e investimit në 
Shqipëri, nëpërmjet vendosjes së një 
zyre përfaqësimi, ose nëpërmjet një 
agjenti të lidhur, por duke parashikuar 
në të njëjtën kohe kërkesa për shoqëritë 
komisionere shqiptare, të cilat do të 
vendosin të ofrojnë shërbime. 

Përveç Bursës, si një institucion 
shumë i rëndësishëm i tregut, ligji i ri 
parashikon kërkesa dhe për forma dhe 
struktura të reja organizimi të tregjeve, 
si: platforma shumëpalëshe e tregtimit, 
apo platforma e organizuar e tregtimit.  
Autoriteti aktualisht ka licencuar 
bursën shqiptare të titujve - ALSE, në 
të cilën tregtohen për momentin vetëm 
tituj të qeverisë. Listimi i shoqërive të 
para me ofertë publike mbetet një sfidë 
shumë e rëndësishme për zhvillimin 
e tregut të kapitaleve. Autoriteti 
është duke punuar me Ministrinë e 
Financave dhe Ekonomisë, nëpërmjet 
një grupi pune të përbashkët, për të 
analizuar mundësinë e transformimit 
të shoqërive me kapital shtetëror në 

shoqëri me ofertë publike. 
Oferta e titujve, drejtuar publikut 

rregullohet nëpërmjet një kapitulli 
të veçantë, duke parashikuar, ndër 
të tjera, edhe detyrimin për të 
publikuar Prospektin, si dokumenti 
më i rëndësishëm, i cili shërben për 
të informuar investuesin në lidhje 
me karakteristikat e ofertës, si dhe 
rreziqet që shoqërojnë këtë ofertë, 
duke synuar transparencë maksimale 
me investuesin në mënyrë që ky i fundit 
të marrë një vendim të mirë informuar, 
kur vendos të investojë në produktet e 
tregjeve të kapitalit. Akt-oferta është 
një dokument tjetër, i ngjashëm me 
prospektin, por i paraqitur në mënyrë 
më të thjeshtëzuar i përshtatur, 
kryesisht për investuesit profesionistë, 
apo individëve brenda një numri të 
kufizuar, në mënyrë që të thjeshtëzojë 
procesin e emetimit dhe në të njëjtën 
kohë të mbajë standarde të larta të 
transparencës. 

Ligji i ka dhënë Autoritetit fuqinë 
e mjaftueshme për të siguruar një 
zbatueshmëri efektive të tij. Kështu, ky 
ligj mundëson rritjen e kompetencave 
të Autoritetit, në drejtim të kryerjes së 
hetimeve administrative në funksion të 
parandalimit të abuzimit me tregun, si 
dhe për të vendosur sanksione mbi të 
gjitha subjektet, që janë në shkelje të 
kërkesave ligjore.    

Ligji i ri për tregun e kapitaleve 
është një parakusht dhe faktor nxitës 
për një treg kapitali transparent, të 
mirë rregulluar dhe të besueshëm, 
megjithatë zhvillimi i këtij tregu do të 
varet edhe nga një sërë faktorësh të 
tjerë si: zgjerimi i bazës investuese, 
përmirësimi i infrastrukturës së tregut, 
larmia e instrumenteve financiare, 
përputhja e kërkesës dhe ofertës për 
tituj, edukimi financiar i investuesit dhe 
emetuesit, apo dhe nxitja e shoqërive 
për t’u listuar në bursë me ofertë 
publike. Të gjithë këto faktorë lidhen 
ngushtë me vet rolin që duhet të luajnë 
aktorët kryesorë të tregut të kapitaleve 
në promovimin dhe zhvillimin e këtij 
tregu.


