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Abstrakti 

 

Në këtë studim do të shqyrtojmë rolin e blockchain teknologjisë në realizimin e 

transaksioneve biznesore. Studimi identifikon përparësitë dhe sfidat e teknologjisë 

blockchain si dhe analizon natyrën dhe karakteristikat e kriptovalutave. Studimi analizon 

mënyrën e shkëmbimit të kriptovalutave gjithashtu identifikon benefitet dhe barrierat e 

realizimit të transaksioneve biznesore përmes kriptovalutave. Përmes rishikimit 

sistematik të literaturës analizohen raste të suksesshme të implementimit të BCHT në 

fusha të ndryshme.  

Përfundimisht, studimi paraqet mënyrën se si BCHT lehtëson dhe mundëson realizimin e 

transaksioneve (peer to peer) pa ndihmën e palëve të treta. Meqenëse, shfrytëzimi i 

teknologjisë blockchain mundëson efiçiencë, fleksibilitet, transparencë, decentralizim si 

dhe siguron validitet të transaksioneve, atëherë përmes këtij punimi analizohet 

aplikueshmëria e sistemit kriptovalutor kundrejt sistemit valutor tradicional Fiat
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fiat - është monedha që një qeveri e ka deklaruar të jetë e ligjshme – zyrtare (para tradicionale). 
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Abstract 

 

The study considers the blockchain technology and its primary role and impact on 

business transactions. The study identifies advantages, weaknesses and challenges of  

blockchain technology towards business transactions mainly through cryptocurrencies. It 

even analysis the benefits and barriers of business transactions through cryptocurrencies.  

Through a systematic literatures review, the study analysis successful cases on BCHT 

implementation in different fields.  

While BCHT offers many benefits, such as efficiency, flexibility, transparency, 

decentralization and secure transaction validity, the study tries to analyze its applicability 

regardless traditional currency systems, such as FIAT currency. Finally, the study 

presents the ways how BCHT provides successful peer to peer business transactions 

without any intermediary.  
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1 HYRJE 
 

1.1 Qëllimi 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është që të shqyrtoj rolin e teknologjisë blockchain 

në realizimin e transaksioneve biznesore. Ky studim do të bazohet në 

metodologjinë e rishikimit sistematik të literaturës për BCHT, përmes së cilës do të 

identifikohen përparësitë dhe mangësitë e kësaj teknologjie. Do të shqyrtohen 

benefitet që ka kjo teknologji gjatë realizimit të TB, motivet dhe sukseset të cilat po 

sjellë kjo teknologji. Identifikimi i sfidave të kësaj teknologjie gjatë kryerjes së TB 

dhe rëndësia e shpejtësisë së transaksioneve. Pas internetit, Blockchain teknologjia 

konsiderohet si njëra prej inovacioneve më të mëdha të të gjitha kohërave. 

Inovacioni që po sjellë BCHT në shumë fusha, por kryesisht në sistemin financiar 

përmes kriptovalutave, e bëjnë atë të veçantë dhe një teknologji shumë perspektive. 

 

1.2 Objektivat 

Objektivat e këtij punimi janë ndërtuar për të arritur qëllimin final të studimit, i cili 

dëshiron të vë në fokus rolin e BCHT në realizimin e TB.  

Objektivat e këtij punimi janë si në vijim: 

 Identifikimi i përparësive që sjellë BCHT; 

 Identifikimi i motiveve dhe benefiteve në implementimin e BCHT gjatë       

realizimin e TB; 

 Ndikimi financiar i BCHT në transaksionet biznesore; 

 Identifikimi i sfidave të përshtatjës së BCHT në TB; 

 Aplikueshmëria e BCHT në fusha të ndryshme.  
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1.3  Pyetjet kërkimore 

Për të arritë deri tek qëllimi përfundimtar të punimit, rruga është trasuar përmes 

identifikimit të disa pyetjeve kërkimore të cilat kërkojnë përgjigje përmes një 

rishikimi sistematik të literaturës: 

 Mënyra e funksionimit të BCHT dhe përparësitë që sjellë ajo?    

 Hapat për ndërtimin e sigurisë së protofolios? 

 Shpejtësia dhe mënyra e procesimit të transaksioneve përmes kriptovalutave? 

 

1.4 Hipotezat 

Meqenëse hipoteza është hapi i parë i kërkimit shkencor dhe përfaqëson një 

mendim të pranuar përkohësisht si të vërtetë, një  përfundim paraprak që nxirret në 

shkencë, mbi bazën e një logjike apo disa të dhënave paraprake për të shpjeguar 

dukuri të ndryshme, por që ende nuk është vërtetuar plotësisht me anë të provës, 

atëherë hipotezat e ngritura të studimit janë si në vjim: 

 BCHT ka ndikim pozitiv në lehtësimin e realizimit të TB; 

 Aplikueshmëria e sistemit kriptovalutor është më efiçient sesa aplikimi i 

sistemit fiat; 

 BCHT rrezikohet nga sulmet kibernetike; 

 BCHT është lloji i inovacionit më radikal i shek. XXI; 

 Siguria e kripto portofolios më e lartë se sa ajo fizike. 
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2 RISHIKIMI SISTEMATIK I LITERATURËS  
 

Një rishikim sistematik i literaturës (SLR) identifikon, përzgjedh dhe vlerëson në 

mënyrë kritike kërkimet ashtu që të përgjigjet në një pyetje të formuluar qartë 

(Dewey, A. & Drahota, A. 2016). Rishikimi sistematik duhet të ndjek një protokoll 

ose plan të përcaktuar qartë, ku kriteret janë të shprehura qartë para se të kryhet 

rishikimi. Është një kërkim gjithëpërfshirës dhe transparent i kryer mbi bazat e të 

dhënave të shumta dhe literaturë gri
2
 që mund të përsëriten dhe riprodhohen nga 

studiues të tjerë. Ai përfshin planifikimin e një strategjie të kërkimit të menduar mirë 

që ka një fokus të veçantë ose përgjigjet në një pyetje të përcaktuar. Rishikimi 

identifikon llojin e informacionit të kërkuar, kritikuar dhe raportuar brenda afateve të 

njohura. Termat e kërkimit, strategjitë e kërkimit (duke përfshirë emrat e bazave të të 

dhënave, platformat, datat e kërkimit) dhe kufizimet duhet të përfshihen në rishikim. 

Pittway (2008) përshkruan shtatë parime kryesore pas shqyrtimeve sistematike të 

literaturës: 

 Transparenca; 

 Qartësia; 

 Integrimi; 

 Fokusi; 

 Barazia; 

 Qasja; 

 Siguria. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Termi literaturë gri i referohet hulumtimit që është ose i pabotuar ose është botuar në formë jo-komerciale. 
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Një rishikim sistematik i përgjigjet një pyetje të përcaktuar kërkimore duke mbledhur 

dhe përmbledhur të gjitha provat empirike që i përshtaten kritereve të paracaktuara të 

përshtatshmërisë. 

Rishikimet sistematike, ashtu si artikujt e tjerë të hulumtimit, mund të jenë me cilësi 

të ndryshme. Ata janë një pjesë e rëndësishme e punës dhe për të qenë e dobishme 

për hulumtuesit dhe praktikuesit e tjerë, duhet të kenë: 

 objektivat e përcaktuara qartë me kritere të parapërcaktuara të 

përshtatshmërisë për studime; 

 metodologjinë eksplicite, riprodhuese; 

 një kërkim sistematik që përpiqet të identifikojë të gjitha studimet; 

 sigurimi i vlerëshmërisë së të gjeturave nga studimi; 

 paraqitjen dhe sintezën sistematike të karakteristikave dhe gjetjeve të 

studimeve të përfshira. 

Është thelbësore që çdo rishikim të trajtohet me rigorozitet dhe me vëmendje të 

kujdesshme ndaj detajeve. Planifikimi me kujdes, dhe dokumentimi i të gjithë 

literaturës. 
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3 RISHIKIMI I LITERATURËS  
 

3.1 Çfarë është Teknologjia “Blockchain”? 

Ishte shkrimi mbi Bitcoin i botuar në Nëntor 2008 nën pseudonimin e “Satoshi 

Nakamoto ” ai që e shfaqi dhe e bëri të njohur BCHT në sytë e publikut. Kjo është 

teknologjia që mbështet monedhën virtuale Bitcoin. Megjithatë kjo teknologji 

inovative në fakt nuk u krijua nga Nakamoto por nga Dr. Kelce Wilson diku në 

vitin 2000. 

Figura 1: Rrjeti i gjerë i BCHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Burimi: Blockchain technology explained (Coding Tech, 2018) 

3.1.1 Mënyra e funksionimit dhe implementimit  të BCHT, rruga deri tek 

arritja e konsensusit? 

Kur një transaksion i ri ose një modifikim i një transaksioni ekzistues futet në një 

blockchain, përgjithësisht shumica e nyjeve brenda një implementimi blockchain 

duhet të zbatojnë algoritme për të vlerësuar dhe verifikuar historinë e bllokut 

individual të propozuar të blockchain-it. Nëse shumica e nyjeve arrijnë në një 

konsensus se historia dhe autorizimi janë të vlefshme, blloku i ri i transaksioneve 

pranohet në librin kryesor dhe një bllok i ri i shtohet zinxhirit të transaksioneve.  
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Nëse shumica nuk e pranon shtimin ose modifikimin e hyrjes në librin kryesor, 

mohohet dhe nuk shtohet në zinxhir.  

Ky model i shpërndarjes së konsensusit është ajo e cila lejon që blockchain të 

funksionoj si një libër i shpërndarë pa nevojën për një autoritet qendror dhe 

unifikues që thotë se cilat transaksione janë të vlefshme dhe (ndoshta më e 

rëndësishmja) cilat nuk janë. 

BCHT ofron një regjistër rezistent ndaj mashtrimeve me dhe përkundrejt 

transaksioneve. Transaksionet mbahen nga një rrjet njësish kompjuterike (nyje 

kompjuterike). Regjistri i shpërndarë i transaksioneve është i mbrojtur kundrejt 

ndryshimeve nëpërmjet kriptografisë. Kryerja e transaksioneve dakordohet 

përmes marrëveshjeve shumëpalëshe të konsensusit në rrjetin e nyjeve 

kompjuterike. 

BCHT është projektuar për t‟ju lejuar që të bartni pasuritë digjitale dhe të kryeni 

transaksione digjitale, por mos ti kopjoni ato.  

Transaksionet, pasi verifikohen, vendosen në një bllok i cili i shtohet blloqeve të 

tjera të informacionit në zinxhirin e blloqeve. Ky zinxhir i blloqeve (i cili është 

regjistri kryesor i transaksioneve) shpërndahet pastaj përmes një rrjeti të nyjeve 

kompjuterike Përdorues-me-Përdorues (Peer-to-Peer P2P). Me fjalë të tjera, ajo 

ndahet me të gjithë pjesëtarët në rrjetin e atij regjistri. Meqenëse informacioni 

shpërndahet në rrjet, nuk ka më një vend të vetëm (p.sh. një server qendror) ku 

ruhet gjithçka. 

Çdo nyje mund të mbajë informacionin e të gjitha blloqeve në BCHT. Çdo bllok 

informacioni duhet të vlerësohet dhe vërtetohet në të gjithë rrjetin nga një 

“mining” ose “mbledhës” përpara se të shtohet në zinxhir. Miners (vërtetuesit) të 

suksesshëm i paguhet një tarifë transaksioni si dhe një subvencion, që është 

mënyra se si vazhdojnë të krijohen Bitcoin-e të reja. Rrjeti e kryen këtë operacion 

duke ndjekur një sërë rregullash të pajtuara paraprakisht. Këto rregulla janë pjesë 

jetike e një BCHT. Rregullat sigurojnë që të gjitha nyjet janë në të njëjtën faqe, 

duke respektuar të njëjtat procedura dhe udhëzime.  
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Rregullat për konsensus ose marrëveshje mund të bazohen në: 

 Dëshminë e punës: Nyja duhet të kryejë një sasi të caktuar të punës në 

mënyrë që të shtojë një bllok të vlefshëm në zinxhirin e blloqeve; ky 

koncept përdoret zakonisht në monedhat e kriptografuara; 

 Dëshminë e aksioneve: Me këtë nënkuptojmë që nyja e cila vërteton 

transaksionin ka një përqindje të caktuar të vlerës totale të rrjetit; 

 Vlerësimi i shumëfishtë: Më shumë se një vlerësues i vlefshmërisë së 

transaksionit duhet të bien dakord nëse transaksioni është i vlefshëm ose 

jo; 

 Toleranca Bizantine Praktike e Gabimeve: Një algoritëm i ndërtuar për të 

zgjidhur mosmarrëveshjet midis nyjeve të ndryshme në rastin kur njëra 

prej tyre gjeneron një rezultat të ndryshëm nga pjesa tjetër e rrjetit. 

Është rregulli dhe norma e konsensusit, së bashku me shpërndarjen e gjerë në rrjet 

dhe vlefshmërinë e transaksioneve në regjistër të cilat bëjnë të mundur dhe 

sigurojnë që të mos ketë nevojë për ndërmjetës (persona ose institucione 

ndërmjetësuese) ose palë të treta të besuara që të miratojnë transaksionet. Pasi të 

jenë vendosur në zinxhir, të gjitha transaksionet janë publike dhe lehtësisht të 

verifikueshme. Kjo transparencë do të thotë se blloqet janë të auditueshme. 

 

3.1.2 Çfarë informacioni gjendet në një bllok? 

Bazuar në mekanizmin e paracaktuar të konsensusit, secili bllok përmban, së 

paku, të dhënat e veta dhe hash-in
3
 e bllokut të mëparshëm në zinxhir, si dhe një 

histori të të gjitha transaksioneve. Nëse ka ndonjë ndryshim në të dhëna, atëherë 

automatikisht gjenerohet një hash i ri nga sistemi. Blloku origjinal nuk mund të 

ndryshohet ose modifikohet – ai është tërësisht i pandryshueshëm. Dhe është 

pikërisht kjo që e bën të pamundur çdo tentativë keqdashëse për ndryshimin e 

strukturës ose të dhënave të bllokut.  

                                                           
3
 “Hash” është termi për një varg unik karakteresh ose shifrave që i caktohen dhe i bashkëngjiten çdo transaksioni. 
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Çdo ndryshim ose modifikim që kryhet është transparent dhe i dukshëm, sepse 

hash-i i gjeneruar nga sistemi nuk do të jetë më i njëjti me atë të mëparshmin. 

 

3.1.3 BCHT është lloji i inovacionit më radikal i shek. XXI 

Blockchain është një teknologji e re që perceptohet si novatore.  

Inovacioni i BCHT është një risi radikale, sepse risi e kësaj teknologjie do ta 

bënte të tanishmen të vjetërsuar dhe gjithashtu një inovacion shkatërrues 

arkitektonik në atë që zbatimi i saj në treg do të çonte në një riorganizim të 

modeleve të biznesit të çdo industri. Megjithatë, BCHT paraqet se si industritë 

ekzistuese po përballen me sfida të rëndësishme. Si duhet të reagojnë ndaj ardhjes 

së kësaj teknologjie inovative dhe si mund të ndërtojnë aftësitë që janë të 

nevojshme për t'u angazhuar me sukses në BCHT.  

BCHT si një inovacion është unik, sepse bënë uljen e kostos së transaksionit, kjo 

teknologji kërkon bashkëpunim jo vetëm në nivel brenda organizatës, por edhe në 

nivel ndër organizativ për të shfrytëzuar plotësisht teknologjinë.  

 

3.1.4 Aplikueshmëria e BCHT në fusha të ndryshme  

BCHT nuk gjenë aplikueshmërinë e saj vetëm në sistemin financiar kriptovalutor. 

Kjo teknologji sjellë benefitet e saj edhe në shumë fusha të tjera. Më poshtë 

paraqesim disa prej rasteve të suksesit të aplikueshmërisë së BCHT: 

3.1.4.1 BCHT në aviacion 

Në vitin 2017, SITA Lab, Aeroporti i Heathrow (LHR), British Airways (BA), 

Aeroporti i Gjenevës (GVA) dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Miamit (MIA) kryen 

një projekt bashkëpunues përmes BCHT, të përshkruar në dokumentin 

“FlightChain”. 

Projekti synonte të hetonte përshtatshmërinë dhe praktikën e përdorimit të BCHT 

për të siguruar një version të vetëm origjinal për të dhënat e statusit të fluturimit. 

Aktualisht ekzistojnë kopje të shumta të të dhënave të statusit të fluturimit dhe ato 
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nuk arrihen lehtë nga të gjitha palët. Të dhënat e dakorduara të statusit të 

fluturimit përmirësojnë përvojën e klientit dhe mundësojnë një optimizëm më të 

mirë. Partnerët e projektit identifikuan nevojën për një bazë të dhënash të 

shpërndarë me kontroll të decentralizuar të përhapura tek të gjitha palët me 

interes, prandaj përdoren BCHT. Një BCHT private u zbatua tek Ethereum dhe 

Hyperledger, për të ruajtur informacionet operacionale të fluturimit në kohë reale 

duke përdorur kontrata të mençura për të arbitruar të dhëna potencialisht 

kontradiktore. Të dhënat nga LHR, BA, GVA dhe MIA u bashkuan dhe ruheshin 

në një BCHT. Ndërtimi është treguar në figurën 2. 

Figura 2: BCHT në aviacion 

 

Burimi: BLOCKCHAIN DISRUPTION IN TRANSPORT (The University Of Sheffield, 2018) 

file:///C:/Users/Besi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/12695/BLOCKCHAIN%20DISRUPTION%20IN%20TRANSPORT%20(concept%20paper)%20-%20Catapult%20%20in%20partnership%20with%20The%20University%20Of%20Sheffieldhttp:/libguides.csu.edu.au/c.php?g=476545&p=3997202
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Versioni i vetëm për çdo status fluturimi kombinonte të dhënat nga linja ajrore 

operuese, aeroportet e nisjes dhe mbërritjes. Përgjatë projektit, u përpunuan më 

shumë se dy milionë fluturime. 

Partnerët konkludojnë se "BCHT është një zgjedhje praktike e teknologjisë për 

rastin e përdorimit të ofrimit të një burimi të vetëm për informacionin e fluturimit 

në kohë reale". Kontratat e mençura dhe kontrolli i përbashkët i të dhënave të 

vendosura në BCHT, duke përmirësuar kështu besimin në të dhënat, largojnë 

alternativen për zgjedhjen e teknologjive tjera. 

 

3.1.4.2 BCDiploma 

Qëllimi i BCDiploma është që të vërtetojë diplomat në mënyrë të thjeshtë, të 

sigurt, të qëndrueshëm, duke e lidhur me teknologjinë Ethereum që ka një nivel të 

lartë të kriptografisë. Duke u përballur me falsifikimin e diplomave dhe një 

konkurrencë në rritje, ofrimi i diplomave tek një shërbim inovativ digjital do ti 

kontribuonte mbrojtjes së imazhit të tyre. BCDiploma zhvillon një dAPP për 

institucionet e arsimit të lartë për t'u mundësuar atyre të lëshojë diplomat e tyre në 

Ethereum. BCDiploma lejon të diplomuarit, që gjatë gjithë jetës të kenë mundësi 

të dëshmojnë vërtetësinë e diplomës së tyre, duke siguruar një URL
4
 të thjeshtë. 

Kjo është një zgjidhje konkurruese, e qëndrueshme, e pa falsifikueshme, e 

thjeshtë për t'u përdorur në arsimin e lartë.  

 

3.1.4.3 Turizmi me BCHT 

Blockchain është duke u hulumtuar si një mjet për të përmirësuar ekonominë e 

Hawaii-it duke i dhënë turistëve një mundësi për të paguar për mallrat dhe 

shërbimet lokale me bitcoin dhe monedha të tjera. Në këtë mënyrë qeveria e 

shtetit shpreson të tërheq turistët, veçanërisht nga Azia, përfundimisht do të 

ndihmojë Hawai që të zhvillohet ekonomikisht. 

 

                                                           
4
 URL- është identifikimi themelor i rrjetit për çdo burim të lidhur me web-in 
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3.1.4.4 Bankat dhe BCHT 

Njëri prej roleve kryesore i bankave komerciale është ndërmjetësimi shitës-blerës. 

Ekziston një mendim se ekzistenca e bankave është cenuar si rezultat i 

kriptovalutave, marrë parasysh faktin që njëra prej komponentëve kryesore i 

kriptovalutave (p.s. bitcoinit) është komunikimi peer to peer shitës-blerës (pa 

ndërmjetësues). Duke e ditë se kriptovalutat janë vetëm njëra prej komponenteve 

e teknologjisë blockchain, fuqishëm rekomandojmë që ato të përshtasin aktivitetet 

e tyre komerciale me teknologjinë blockchain. Marrë parasysh faktin se bankat 

posedojnë gamë të gjerë dhe diversifikuese të shërbimeve, atëherë sa më herët që 

ato përqafojnë teknologjinë e re, atë të blockchainit, aq më afër janë 

përshtatshmërisë me nevojat e tregut. Zhao (2018) tregon se kohëve të fundit një 

grup i bankave evropiane kanë realizuar një seri të aktiviteteve financiare 

ndërkufitare përmes një blockchain platforme të përbashkët. Së fundmi, përmes 

platformës We.Trade brenda pesë ditëve ndërmjet dhjetë kompanive ishin 

ekzekutuar transaksione të ndryshme e që ishin përkrahur nga katër banka 

partnere të projektit. We.Trade është ndërtuar mbi bazën e Blockchain Platformës 

së IBM-it dhe ishte themeluar nga Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, 

Rabobank, Santander, Société Générale dhe UniCredit, në përpjekje për të rritur 

efikasitetin e transaksioneve financiare ndërkufitare. Njëra prej nëntë 

institucioneve të involvuara në testimin e platformës, e quajtur HSBC ka 

deklaruar se tre klientë të saj kanë marrë pjesë në testimin e kësaj platforme 

(Zhao, 2018). Aktualisht, We.Trade operon në njëmbëdhjetë shtete evropiane. 

Shefi ekzekutiv i platformës Roberto Mancone, thotë se nga faza tjetër do t'i 

shohim pjesëmarrësit apo konsumatorët tek blejnë nga bankat në Evropë dhe më 

gjerë. Përfundimisht, We.Trade është shndërruar nga një aplikacion pilot në një 

mundësi të drejtpërdrejt e realizimit të transaksioneve ndërkufitare dhe ka 

demonstruar fuqinë e teknologjisë blockchain në një mjedis ndërmarrës. 
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3.1.4.5 Regjistrimi dhe identifikimi i dronëve 

Një kërkesë kritike e një UTM
5
  është që të jetë në gjendje të identifikojë dhe 

potencialisht të autorizojë dronë autonomë për fluturim. Përcaktimi i aftësisë për 

fluturim, d.m.th. aftësia e automjetit për të kryer një fluturim të sigurt dhe zbulimi 

i aktiviteteve të paligjshme janë vetëm dy kontrolle të tilla që duhet të ndodhin. 

Blockchain mund të përdoret për të ruajtur një regjistër të pandryshueshëm të 

detajeve të licencës, historinë e pronësisë dhe shërbimit, duke përfshirë versionet 

e softuerit, të çdo droni autonomë. Të gjitha informatat do të angazhohen në bllok 

përmes konsensusit të anëtarëve të rrjetit blockchain UTM. Kur një avion 

autonomë kërkon lejen e fluturimit, një kërkim i shpejtë i regjistrit blockchain do 

të informojë vendimin e miratimit. Dronët autonomë që janë duke kryer aktivitete 

të paligjshme mund të identifikohen dhe largohen. Së fundi, një nga vërejtjet e 

zakonshme nga publiku i gjerë është se dronët mund të mbledhin informacion pa 

pëlqimin e subjekteve të panjohura. Për të kapërcyer kundërshtimet e mundshme 

nga publiku, UTM duhet të jetë i besueshëm transparent dhe universal. 

 

3.1.4.6 Votimi i parë elektronik me teknologjinë Blockchain është realizuar 

me sukses 

Një procedurë e votimit me teknologji blockchain u iniciua nga Corp Voting 

Californian për zgjedhjet studentore në Universitetin Zviceran të Lucernit në 

fillim të dhjetorit 2017. Ky proces i votimit elektronik është më i besueshëm se 

zgjedhjet e tjera ekzistuese të votimit në internet për dy arsye kryesore. Së pari, 

sekreti i votimit garantohet përmes sistemit decentralizues të BCHT . Në të 

njëjtën kohë, procesi lejon votuesit të verifikojnë integritetin e votës së tyre gjatë 

zgjedhjeve, pasi këto fakte janë ruajtur në një bllok. 

 

                                                           
5
 Sistemi i Menaxhimit të Trafikut të Avionëve pa pilot , një sistem për kontrollin bashkëpunues të automjeteve ajrore 

pa pilot 
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3.2 Kriptovalutat 

Kriptovaluta është një valutë digjitale ose virtuale që përdorë kriptografinë për 

çështje sigurie. Kriptovaluta është shumë vështirë e falsifikueshme për shkak të 

sigurisë së lartë që ajo e posedon. Një veçori përcaktuese e kriptovalutës është 

veçoria e saj organike e pavarësisë e që padyshim e karakterizon atë. Pra, ajo 

shquhet me mos dhënie të mundësisë së ndonjë autoriteti qendror për të "rregulluar' 

atë, duke e  bërë atë teorikisht imune nga çdo interferim apo manipulim potencial të 

qeverisë apo ndonjë mekanizmi tjetër. 

Në vitin 1999, professor Milton Friedman fitues i çmimit Nobel në Ekonomiks tha 

se interneti do të jetë njëra prej forcave e cila do ta reduktoi rolin e qeverisë në 

shoqëri. Ai theksoi se një gjë e cila po i mungon shoqërisë por që shpejtë do të 

zhvillohet është një e-cash i besueshëm. Nëntë vite më vonë, në vitin 2008 Satoshi 

Nakamoto zbuloi Bitcoinin, e cila konsiderohet valuta kryesore digjitale në mesin e 

kriptovalutave tjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitcoin, nuk ka arritur që të filloi realizimin e transaksioneve dhe të pagesave 

elektronike për shkak të kapacitetit të limituar të blloqeve. Mbesim me shpresë që 

zhvilluesit e kësaj platforme të arrijnë që të evitojnë këtë dobësi dhe Bitcoin të na 

shërbej si një mjet i sigurt dhe efikas i pagesave. 

 

 

 

Bitcoin konsiderohet si kriptovaluta e parë e 

decentralizuar, me kriptovalutën e dytë të quajtur 

Namecoin, që shfaqet dy vite më pas në Prill të 

2011. Sot, janë disa qindra kriptovaluta që 

tregtohen me vlerë të tregut dhe mijëra kriptovaluta 

të tjera që kanë ekzistuar. Pra, Bitcoin është valuta 

e parë digjitale e cila po konsiderohet si ari digjital 

për shkak të vlerës që e posedon dhe asaj vlere që 

pretendohet ta ketë në një të ardhme afatmesme. 
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Figura 3: Transaksioni BTC  

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 

 

Elementi i përbashkët i këtyre sistemeve të ndryshme të kriptovalutave është libri 

kryesor (public ledger) i quajtur 'blockchain', që është i shpërndarë ndërmjet rrjetit 

të pjesëmarrësve dhe përdorimi i tokenëve përkatës si një mënyrë për të nxitur 

pjesëmarrësit për aktivizimin dhe drejtimin e rrjetit në mungesë të një autoriteti 

qendror. Megjithatë, ekzistojnë dallime signifikante ndërmjet disa kriptovalutave 

sa i përket nivelit të inovacionit që shfaqet (Figura 4). 

 

Figura 4: Dallimet ndërmjet kriptovalutave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 
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Shumica e kriptovalutave janë kryesisht klone të bitcoin-it ose të kriptovalutave 

tjera me disa veçori të thjeshta në vlera të ndryshme të parametrave (p.sh., kohë të 

ndryshëm të blloqeve, furnizim të ndryshëm, dhe skemë të ndryshme të emetimit). 

Këto kriptovaluta shfaqin pak ose aspak inovacione dhe shpesh quhen si 'altcoins'. 

Shembull mund të marrim Dogecoin dhe Ethereum Classic. 

 

Figura 5: Lëvizja e marketit të kriptovalutave 

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 

 

Në të kundërtën, një numër i kriptovalutave përderisa huazojnë disa koncepte nga 

Bitcoin, sigurojnë edhe tipare inovative me dallime substanciale. Këtu mund të 

përfshihen hyrja në mekanizmat e rinjë koncensual (p.sh. proof of stake), si dhe 

platformat e decentralizuara llogaritëse me aftësi 'smart contract' që sigurojnë 

funksione të ndryshme substanciale dhe mundëson shfrytëzimin e rasteve jo 

monetare. Këto 'kriptovaluta dhe inovacionet blockchain' mund të grupohen në dy 

kategori: sistemet e reja (publike) të blockchain-it që paraqesin blockchain-in e 

tyre të pavarur (p.sh. Ethereum, Peercoin, Zcash), dhe dApps
6
/Tjera që ekzistojnë 

                                                           
6
 dAPPS – Decentralizim i aplikacioneve -  janë aplikacione ose programe digjitale që ekzistojnë dhe funksionojnë në 

një rrjet blockchain dhe janë jashtë kompetencave dhe kontrollit të një autoriteti të vetëm. 
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në nivele tjera të ndërtuara në krye të sistemeve ekzistuese të blockchain-it (p.sh. 

Counterparty, Augur). 

Kapitalizmi i tregjeve të kombinuara (d.m.th., Çmimi i tregut i shumëzuar me 

numrin e njësive ekzistuese valutore) te të gjitha kriptovalutat është rritur më 

shumë se trefish që nga 2016 dhe ka arritur 27 miliard $ në Prill të 2017 (Figura 

5). Një vlerë relativisht jo e vogël e aksioneve është alokuar për dyfishim (p.sh. 

'altcoins'), përderisa një pjesë në rritje e aksioneve janë alokuar në kriptovaluta 

inovative ('kriptovaluta dhe inovacione blockchain'). 

Më poshtë, gjeni disa kriptovaluta që konsiderohen si kriptovalutat më të mëdha 

pas bitcoin-it për nga pikëpamja e kapitalizmit të tregut por edhe për nga 

inovacioni që paraqesin ato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformë e decentralizuar llogaritëse e cila përmban gjuhën e saj 

të programimit. Blockchain regjistron skriptat ose kontratat që 

drejtohen dhe ekzekutohen nga çdo nyje pjesëmarrëse dhe që janë 

të aktivizuara përmes pagesave me valuta "ether". Zyrtarisht është 

lansuar më 2015 dhe shumë zhvillues dhe akterë institucional kanë 

shfaqur interesim për të. 

DASH konsiderohet si kriptovalutë e fokusuar në 

privatësi, lansuar më 2014 që kohëve të fundit është 

përballur me një rritje signifikante si vlerë tregu që nga 

fillimi i vitit 2017. Për dallim nga shumica e 

kriptovalutave tjera, shpërblimet e blloqeve janë të 

shpërndara në mënyre të barabartë ndërmjet 'miners' dhe 

'masternodes', me 10% të të ardhurave që shkojnë në 

thesar (treasury) për të financuar zhvillimin, për 

projektet e komunitetit dhe marketing. 
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MONERO (XMR) si sistem kriptovalutor ka për qëllim 

të siguroj kesh anonim digjital duke përdorur 

nënshkrimet unazore (ring signature), transaksione 

konfidenciale dhe adresa për të fshehur origjinën, 

shumën e transaksionit dhe destinacionin e monedhave 

të transaksionuara. Për herë të parë është lansuar më 

2014 dhe vërehet një rritje në vlerën e tregut më 2016. 

 

RIPPLE (XRP) konsiderohet si e vetmja kriptovalutë 

në këtë listë që nuk ka një blockchain por që përdorë 

'librin koncensual global' (global consensus ledger). 

Protokolli i Ripple përdoret akterë institucional 

sikurse bankat e mëdha dhe bizneset shërbyese 

monetare. Një funksion shumë i rëndësishem i XRP-

së, është që të shërbejë si një urë valutë ndërmjet 

valutës nacionale që janë rrallë herë të tregtueshme, 

dhe të parandaloj sulmet e mundshme 'spam'. 

LITECOIN (LTC) ishte lansuar në vitin 2011 dhe 

njihet si „argjend‟ i bitcoin-it, për shkak të sasisë së 

madhe prej 84 miliard, LTC konsiderohet si „ari‟ i 

kriptovalutave. LTC ka të huazuara konceptet 

kryesore të bitcoin-it por që ka ndryshuar disa 

parametra kyç. 
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3.2.1 Shpejtësia e procesimit të transaksioneve tek kriptovalutat? 

     Bitcoin 

Sipas Blockchain.info, Bitcoin aktualisht përpunon rreth 3 transaksione për 

sekondë. Vlerësimet tregojnë se numri mund të shkojë deri në 7. 

Koha e konfirmimit të transaksionit aktualisht është rreth 25 minuta. 

 

      Ethereum 

Monedha që shpiku kontratën e mençur mund të trajtojë rreth 15-20 transaksione 

për sekondë. 

 

     Ripple 

Ekipi në Ripple thotë se Ripple mund të mbijetojë më shumë se Visa, duke vënë 

në dukje se Rippel "vazhdimisht trajton" 1.500 transaksione në sekondë. 

Koha e shlyerjes së transaksionit vlerësohet rreth 4 sekonda. 

Në korrik 2017, zhvilluesit njoftuan se Ripple është në gjendje të trajtojë një 

maksimum prej 50,000 transaksionesh për sekondë, kur është e nevojshme. Duket 

se numri ende nuk është testuar në një rast të përdorimit (ose rezultatet nuk janë 

bërë publike). 

 

     Litecoin 

LTC mund të trajtojë rreth 26 transaksione për sekondë. Këtu është një vështrim 

matematikorë nga All Things Crypto.  

Koha e shlyerjes së transaksionit zgjat mesatarisht rreth 30 minuta, sipas 

këmbimit kriptografik Kraken. 
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Futja e kriptovalutave në funksion të pagesave për bizneset nënkupton edhe 

përfitim direkt nga disa prej benefiteve për të cilat shquhen kriptovalutat 

(kryesisht bitcoin), si psh., 

 Kostoja e transaksioneve reduktohet dukshëm 

 Kohëzgjatja e çdo transferimi reduktohet dukshëm 

 Çdo transaksion është transparent (adresë anonime që e identifikon secilin 

person) përmes blockchain teknologjisë 

 Ekziston një fleksibilitet i madh në realizimin e transaksioneve biznesore 

 Është sistem komplet i decentralizuar (p.sh bitcoini) 

Jemi dëshmitarë të kostove shumë të mëdha përgjatë transfereve të fiat valutave 

nga një vend në një vend tjetër. Përmes blockchain teknologjisë përveç që kjo 

kosto reduktohet ajo edhe implementohet shpejtë dhe në kohë.  

Pra, nuk ka rëndësi se sa është distanca ndërmjet dërguesit dhe pranuesit, por 

rëndësi ka të dihet saktë adresa e pranuesit dhe transaksioni të realizohet brenda 

pak sekondash. Në kuletat digjitale (wallets) të pranuesit dhe dërguesit figuron 

ditari i transaksioneve ku mund të identifikohet secila shumë e pranuar dhe e 

dërguar e kriptovalutave (p.sh bitcoinit). Në rast se transaksioni nuk është 

realizuar brenda pritshmërisë, atëherë përmes adresës në blockchain.info mund të 

vëzhgohet transaksioni, për t‟u informuar për numrin e konfirmimeve të 

realizuara dhe atyre në pritje për t‟u përmbyllur transaksioni. 

 

3.2.2 Vendet që nuk i përkrahin kriptovalutat 
 

 Maroko 

Transaksionet bitcoin dhe transaksionet e tjera u bënë zyrtarisht të jashtëligjshme 

në Marok në nëntor 2017 në dukje si përgjigje ndaj një firme të madhe marokene 

të shërbimeve digjitale, MTDS, duke paralajmëruar disa ditë përpara se të fillonte 

pranimin e pagesave të Bitcoin. 

Dërgimi dhe pranimi i pagesave nëpërmjet ndonjë kriptovalute në Maroko 

dënohet me gjoba. 
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 Bolivi 

Kriptovalutat nuk kanë qenë kurrë ligjore në Bolivi dhe qeveria ka qenë e njohur 

për të zbatuar qëndrimin e saj anti-Bitcoin. Njerëzit e kapur duke përdorur Bitcoin 

dhe kriptovaluta tjera mund të gjobiten dhe një numër përdoruesish janë arrestuar 

edhe më shumë se një herë për tregtimin e Bitcoin. 

 Ekuador 

Ekuador ka nxjerrë si të jashtëligjshme Bitcoin dhe kriptovalutat të tjera në mes të 

2014 si pjesë e planeve të saj të reformave financiare . Ndalimi i Bitcoin u pa nga 

shumë njerëz si një mënyrë për të zvogëluar konkurrencën me sistemin digjital të 

vendit (Sistema de Dinero Electrónico). Kjo monedhë zyrtare ekuadoriane nuk 

është një kriptovalutë dhe nuk bazohet në teknologjinë blockchain. Është thjesht 

një zgjidhje e parave digjitale bazuar në paratë tradicionale dhe vlerësuar pas 

dollarit amerikan. Ligjet anti-Bitcoin nuk duket të jenë shumë strikte në Ekuador, 

pasi ende ekzistojnë disa mënyra për të blerë dhe shitur Bitcoin dhe kriptovaluta 

të tjera brenda vendit. Zbatimi nuk është aq i rreptë sa vendet e tjera si Bolivia. 

Bitcoin shihet si diçka që mund të jetë teknikisht e paligjshme, por ende përdoret 

nga një numër i vogël i popullsisë. 

 Kinë 

Tregtimi i Bitcoin dhe i kriptovalutave të tjera u ndalua në Kinë në shtator 2017. 

Për shkak të teknologjisë që është aq e përhapur në vend, para ndalimit, ndryshimi 

në ligj nuk ka ndërprerje në përdorimin e bitcoin-it dhe shumë kinezë vazhdojnë 

të tregtojnë kriptovaluta nëpërmjet tregtarëve dhe aplikacioneve të ndryshme. 

 Nepal 

Qëndrimi i Nepalit në shumë aspekte të Bitcoin dhe kriptovalutave është pak i 

paqartë megjithatë është konfirmuar se tregtimi i Bitcoin konsiderohet i 

paligjshëm pas disa arrestimeve të tregtarëve të Bitcoin në vitin 2017 që rezultoi 

me një kombinim të gjobave dhe kushteve të burgut për ata që u përfshin. 

Përpjekja për të përdorur Bitcoin dhe kriptovaluta të tjera në Nepal nuk 

rekomandohet. 
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3.2.3 Këmbimoret (Exchanges)  

Këmbimoret ofrojnë platforma për përdoruesit që dëshirojnë të blejnë ose të 

shesin kriptovaluta. Sektori i këmbimit është i pari që ka dalë në industrinë e 

kripto-valutës dhe mbetet sektori më i madh si në aspektin e numrit të kompanive 

dhe punonjësve. 

Këmbimoret ofrojnë shërbime për blerjen dhe shitjen e kripto-monedhave dhe 

aseteve të tjera digjitale si monedhat kombëtare dhe kriptovaluta të tjera. 

Këmbimoret luajnë një rol thelbësor në ekonominë e kriptovalutave duke ofruar 

një treg likuid dhe të hapur. 

Këmbimoret ishin një nga shërbimet e para që dilnin në industrinë e 

kriptovalutave: këmbimi i parë ndodhi në fillim të vitit 2010 si një projekt që u 

mundëson përdoruesve të hershëm të tregtojnë bitcoin dhe në këtë mënyrë të 

krijojnë një çmim tregu. Sektori i këmbimit mbetet më i populluar në aspektin e 

numrit të të hyrave aktive. 

 

Figura 6: Këmbimoret e kriptovalutave sipas vendeve 

 

 

 

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 
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Disa nga marketet më të njohura për këmbim të kriptovalutave janë: 

Figura 7: Disa nga marketeve më të njohura për këmbimin e kriptovalutave 

 

 

 

Shumica e këmbimoreve kanë të integruar portofolio, të tilla janë: 

Binance, Coinbase, Abra, Kraken, Gdax etj. 
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Figura 8: Realizimi i transaksionit

 

Burimi: Life cycle of bitcoin transaction (by Janzac, 2017) 
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Figura 9: Lëvizja e BTC brenda një viti 

 

Burimi: Binance – Exchange advanced BTC/USDT 
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Figura 10: Lëvizja e ETH brenda një viti 

 

Burimi: Binance – Exchange advanced ETHER/USDT
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3.2.4 Portofoli  

Nëse dëshironi të keni monedha virtuale, gjëja e parë që ju duhet është të keni një 

portofol (wallet) për këto monedha. Portofolët për BitCoin dhe monedhat e tjera 

mund të jenë Hardware, paisje fizike që ngjasojnë me USB Sticks shpeshherë, ose 

Software. Portofolët Software janë programe që mund t‟i përdorni në një faqe 

web-i (në cloud), ose që mund t‟i shkarkoni në kompjuterin apo celularin tuaj.  

Këshillohet që për shuma të mëdha BitCoin, të përdoren portofola Hardware si 

më të sigurta. Ndërsa për veprime të përditshme apo shuma të vogla, mund të 

përdorni një Portofol Software. 

 

Figura 11: Përdorimi i portofoliove sipas kontinenteve i shprehur në përqindje 

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 
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Portofoli Blockchain.info 

Sot portofoli më popullor për Bitcoin është ai i ofruar nga Blockchain.info. Ky 

portofol ju lejon të dërgoni / merrni Bitcoins përmes browserit (si p.sh Firefox) 

tuaj ose telefonit celular. Ky njihet si një portofol hibrid – që do të thotë se 

kompania ruan portofolin tuaj në internet por nuk kanë qasje në çelësat tuaj 

privatë. Megjithatë, duke qenë se portofoli është i ruajtur nga serverët e tyre, 

duhet t‟i besoni kompanisë.  

 

Portofoli Exodus 

Exodus është një portofol relativisht i ri (nisur në korrik 2016) që ju lejon të ruani 

jo vetëm Bitcoins, por edhe Litecoins, Dogecoins, Dash, Ether dhe shumë 

monedha të tjera virtuale. Është unike në dizajnin e saj dhe shfaqet atraktive tek 

përdoruesit. Ju gjithashtu mund të blini kriptovalutë nga brenda portofolit. 

Aktualisht, portofoli është i disponueshëm vetëm në versionin desktop. 

Shkëmbimi i monedhave bëhet nëpërmjet një agjencie shkëmbimi që quhet 

ShapeShift dhe i cili ka komisione ndër më të ulëta në treg. 

 

Portofoli Xapo 

Xapo është një portofol i bazuar në web. Xapo është i njohur për sigurinë, 

veçanërisht për një portofol të bazuar në web. Kompania mbështet pagesat përmes 

një sistemi kartë debiti, duke e bërë të lehtë për të shpenzuar Bitcoinet tuaj.. 

 

Coinomi Bitcoin 

Coinomi është një portofol celular i disponueshëm vetëm për Android. Portofoli 

mban Bitcoin dhe një shumëllojshmëri të kriptovalutat të tjera (mbështetë deri në 

287 monedhat). Portofoli është mjaft i thjesht dhe miqësor. E vetmja kritikë për 

këtë portofol është se është nisur si një portofol me burim të hapur, por që nga viti 

2016 u bë burim i mbyllur . 
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3.2.4.1 Hapat për sigurinë e protofolios? 

Kur krijoni një portofol në BCHT ju duhet të plotësoni tre hapat kryesorë për 

sigurinë e portofolios. 

 

Verifikimi përmes E-mail 

 

 

Verifikimi përmes telefonit    

 

                                                                     

Shkruani shprehjen mbështetëse 

. 

  

 

Verifikimi përmes email adresës tuaj, 

mundëson dërgimin e kodit për identifikim 

kur zbulohen aktivitete të dyshimta ose të 

pazakonshme, për të vërtetuar identitetin 

për qasje në portofol dhe për të konfirmuar 

pagesa që ju bëni. 

Aktivizimi përmes kodit të dërguar 

në sms, yubikey ose autentifikuesit 

të google, për të mbrojtur më 

shumë portofolin nga qasjet e 

paautorizuara. 

Shprehja juaj mbështetëse (rezervë) është më e 

rëndësishmja nga të gjitha masat e sigurisë. Është 

çelësi për të siguruar qasjen në portofolin tuaj nëse 

harroni fjalëkalimin 
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3.2.5 Pagesat (payments) 

Kompanitë e pagesave në përgjithësi veprojnë si porta ndërmjet përdoruesve të 

sistemeve të transferimit të vlerave të BCHT dhe ekonomisë më të gjerë, duke 

tejkaluar monedhat kombëtare dhe kriptovalutat. 

Të gjitha sistemet e kriptovalutave kanë një rrjet të integruar të pagesave për të 

procesuar transaksionet e përcaktuara në valuta amtare. Ndërsa, premtimi i këtyre 

sistemeve është që përdoruesit të mund të bëhen të pavarur në këto rrjete, 

ekzistojnë një sërë arsyesh pse përdoruesit preferojnë të përdorin shërbimet e 

ofruara nga ofruesit e shërbimeve të pagesave të palëve të treta. 

 

Figura 12: Pagesat sipas vendeve të shprehura në përqindje 

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 
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Përdorimi i kriptovalutave nga ofruesit e shërbimeve të pagesave mund të 

grupohen në dy kategori të gjera: 

a) Kanalet e pagesave: përdorimi i kriptovalutave si një kanal për transferimin e 

shpejtë dhe me kosto efektive të monedhave kombëtare (kryesisht pagesat 

ndërkufitare / ndërkombëtare, por edhe pagesat brenda vendit); 

b) Kompanitë e pagesave me kriptovalutë: ofrojnë shërbime për të lehtësuar 

përdorimin e kriptomonedhave. 

 

Figura 13: Sektorët e pagesave me kriptovalutë 

 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 
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3.2.6 Minimi (Mining) – verifikuesit, gjurmuesit, regjistruesit 

“Mining” ka evoluar në një kohë të shkurtër nga një aktivitet hobi i kryer në 

kompjuterë në një industri profesionale dhe me kapital intensiv me zinxhirin e 

vet. Mining luajnë një rol vendimtar në çdo sistem kripto-valutë, pasi ata janë 

përgjegjës për grupimin e transaksioneve të pakonfirmuara në blloqe të reja dhe 

shtimin e tyre në librin global ('blockchain'). Ato sigurojnë fuqinë e nevojshme 

llogaritëse për të siguruar një blockchain, duke llogaritur një numër të madh të 

hashave për të gjetur një bllok të vlefshëm. Çdo bllok i vlefshëm i shtuar nga një 

miners
7
 në blockchain, gjeneron një shpërblim për miners dhe e bën atë më të 

fortë nga sulmuesit që të riorganizojë librin dhe të dyfishojë konfirmimin e 

transaksionit. 

Tabela 1: Mining pools 

Mining pools Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 

AntPool 26% 26% 21% 23% 

F2Pool 25% 26% 23% 20% 

BTCC Pool 15% 14% 15% 13% 

BitFurz 14% 10% 11% 10% 

BW.com 7% 11% 16% 13% 

Slush Pool 4% 5% 7% 8% 

KnCMiner 4% 4% 2% closed 

BitClub Network 3% 3% 4% 4% 

Ghash.io 1% <1% <1% closed 

Eligius 1% <1% <1% <1% 

Telco 214 <1% 1% 1% <1% 

ViaBTC - - Launched 3% 

Burimi: Global Cryptocurrency Benchmarking Study – University Of Cambridge, 2017 

                                                           
7
 Miners - vërtetojnë transaksione të reja dhe regjistrojnë ato në librin kryesorë (blockchain) 
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3.2.7 Aplikueshmëria e sistemit kriptovalutor kundrejt sistemit valutor 

tradicional FIAT 

Vlen të përmendet se njerëzit po nxitojnë në tregjet e kriptovalutave edhe para se 

të kuptojnë qartë parimet themelore të punës së këtyre monedhave. Shumica e 

njerëzve po marrin monedha digjitale si një formë investimi për shkak të rritjes së 

çmimeve të monedhave të ndryshme gjatë disa viteve të fundit. Gjëja e këndshme 

është se njerëzit matin vlerën e kripto-monedhave ndaj asaj të monedhës fiat. Kjo 

ngre pyetjet nëse do të vijë një kohë kur monedhat digjitale do të zëvendësojnë 

monedhat fiat. Çfarë duhet të përdorim për të njohur vlerën e një bitcoin, 

ethereum, litecoin, dhe dash ndër të tjera? E vetmja mënyrë për të ditur se si 

punon një monedhë digjitale është duke e krahasuar atë me monedhat fiat. Ne do 

të shqyrtojmë dallimet e mëdha dhe disa ngjashmëri në lidhje me funksionalitetin. 

Financat personale konsiderohen si shumë më të sigurta dhe më lehtë të 

shfrytëzueshme dhe të menaxhueshme në përmbajtje prej kriptovalute se sa në 

përmbajtje prej fiat valutë. Kriptovaluta si një valutë që mundësohet nga 

blockchain teknologjia ofron transparencë dhe evidentim të secilit transaksion 

bilateral financiar në çdo kohë dhe në çdo vend të ndodhur. 

Në vitin 1999, profesor Milton Friedman fitues i çmimit Nobel në Ekonomiks tha 

se interneti do të jetë njëra prej forcave e cila do të reduktoi rolin e qeverisë në 

shoqëri. Ai theksoi se një gjë e cila po i mungon shoqërisë por që shpejt do të 

zhvillohet është një “e-cash” i besueshëm. Nëntë vite më vonë, më 2009 Satoshi 

Nakamoto zbuloj Bitcoin si njëra nga kriptovalutat më signifikante. Marrë 

parasysh dobitë që sjellë kriptovaluta, atëherë mund të themi se sa më herët që të 

adaptohet dhe të aplikohet aq më e dobishme është për financat personale por 

edhe më gjerë. 
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3.2.7.1 Kontrolli i parave 

Arsyeja se pse FIAT monedhë është pranuar si ligjore është për shkak se ajo 

vepron nën një sistem të kontrolluar nga qeveria. Ju do të gjeni se në shumicën e 

vendeve bankat kanë 10% të totalit të parave, ndërsa qeveria mban pjesën tjetër. 

Këtu lind problemi i centralizimit dhe decentralizimit. Paratë Fiat janë nën 

kontrollin qendror i cili është qeveria. Qeveria vendos sasinë e parave të 

gatshme që janë në qarkullim. Kjo mund ta bëjë këtë nëpërmjet vendosjes së 

rezervave të detyrueshme, përshtatjes së normave të interesit apo edhe 

rregullimit të vlerës së monedhës së saj. Kriptovalutat janë të decentralizuara, që 

do të thotë se të gjithë kanë të njëjtat të drejta dhe përgjegjësi brenda këtij 

sistemi. Merrni për shembull bitcoin të zhvilluar nga Satoshi Nakamoto, por 

zhvilluesi nuk është pronar. Kjo krahasohet me internetin i cili është universal 

dhe askush nuk e zotëron atë. Megjithatë, disa kriptovaluta si XRP nga Ripple 

nuk janë plotësisht të decentralizuara. Gjë e mirë është se Ripple është një 

kompani e regjistruar dhe investitorët mund të kërkojnë dëmshpërblim ligjor 

nëse dyshojnë se kompania nuk vepron në interesin më të mirë të investitorëve. 

 

3.2.7.2 Kufijtë ndërkombëtarë dhe monedhat rajonale 

Arsyeja pse ne kemi shkëmbyes si Forex është se ka shumë monedha në të gjithë 

botën. Disa rajone si Evropa kanë një monedhë të përbashkët të njohur si Euro. 

Megjithatë, nuk ka qenë aq i fortë pas lëvizjes Brexit. Nëse po vizitoni një vend 

të huaj, shumicën e kohës do t'ju kërkohet të ndryshoni monedhën tuaj vendore 

në atë të vendit vizitues për të kryer pagesa. 

Me kriptomonedha, një bitcoin do të mbetet një bitcoin pa marrë parasysh nëse 

jeni në SHBA, Azi apo Afrikë. Nuk ka kufij ndërkombëtarë. Një nga mangësitë 

e monedhave fiat ka qenë koha që duhet për të dërguar para përtej kufijve dhe 

tarifave. Platforma globale e pagesave nuk e kanë zgjidhur edhe këtë çështje. Për 

shembull, PayPal liston vetëm monedhat kryesore. Nëse dërgoni ndokujt përmes 

PayPal, ai ose ajo do të duhet të gjejë një bankë që mund të bëjë konvertimin në 

monedhën vendase. 
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3.2.7.3 Inflacioni në monedhën fiat kundrejt luhatshmërisë së çmimeve në 

kriptovaluta 

Njerëzit duket se ngatërrojnë luhatshmërinë e çmimeve të monedhave digjitale 

me inflacionin. Stabiliteti politik dhe ekonomik janë përcaktuesit kryesorë të 

vlerës së parave fiat. Qeveria merr masa drastike për të frenuar inflacionin dhe 

furnizimin e parave. Qeveria kineze jo shumë kohë më parë zhvlerësoi 

monedhën vendase dhe njerëzit vendosën të kalonin në monedha digjitale për të 

mbrojtur pasurinë e tyre. Megjithatë, paqëndrueshmëria e çmimit të kripto-

monedhave varet nga faktorë të tillë si teknologjitë themelore, norma e 

adoptimit dhe kërkesa. Në treg gjenden rreth 21 milion bitcoins, dhe 13.5 

bitcoins lëshohen çdo dhjetë minuta. Kjo thjesht do të thotë që sistemi është i 

kontrolluar dhe furnizimi nuk mbështetet në forcat e tregut. Shumë njerëz janë 

duke u interesuar për monedhat digjitale dhe kërkesa është në rritje, prandaj 

çmimet janë rritur në mënyrë të qëndrueshme që nga fillimi i vitit 2017 edhe pse 

ka pasur pak rënie.  
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3.2.8 Opinionet e njerëzve me ndikim rreth kriptovalutave - Pro et Contra 

 

 

 

 

Joseph Stiglitz 

Fitues i çmimit nobel në ekonomi, UNIVERSITETI I KOLUMBISË 

"Bitcoin është i suksesshëm vetëm për shkak të potencialit të tij për 
anashkalim, mungesë të mbikëqyrjes, kështu që mua më duket se duhet të 
nxjerret jashtë ligjit. Ajo nuk shërben për asnjë funksion të dobishëm 
shoqëror. " 

- 29/11/17  

Çmimi në këtë datë $ 10,193.45 

Robert Shiller 

Fitues i çmimit Nobel Profesor i Ekonomisë, Yale University 

"Shembulli më i mirë [i një flluskë spekulative] tani është bitcoin." 

- 05/09/17  

Çmimi në këtë datë $ 4,458.44 

 

William Dudley 

PRESIDENT, BANKA REZERVË FEDERALE E NJU JORKUT 

"Përsa i përket bitcoin, unë do të isha mjaft i kujdesshëm në lidhje me të. 
Unë mendoj se nuk është një depozitim i qëndrueshëm i vlerave ... Në këtë 
pikë, unë do të isha shumë skeptik për bitcoin. Unë mendoj se ky është me 
të vërtetë një aktivitet spekulativ ". 

- 29/11/17  

Çmimi në këtë datë $ 10,193.45 

Mark Kuban 

BILLIONAIRE VENTURE CAPITALIST  

Vlera e Bitcoin-it është një funksion i kërkesës dhe ofertës; ajo nuk bën 
asgjë tjetër... Blockchain është një platformë e shkëlqyeshme për 
aplikimet e ardhshme. " 

- 10/03/17  

Çmimi në këtë datë $ 4,283.49 
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Bill Gates 

Bashkë-themelues, MICROSOFT CORP. 

"Bitcoin është emocionuese sepse tregon se sa i lirë mund të jetë. Bitcoin 
është më mirë se monedha në atë që nuk duhet të jeni fizikisht në të 
njëjtin vend dhe natyrisht për transaksione të mëdha, monedha mund të 
jetë shumë e papërshtatshme ". 

- 02/10/14  

Çmimi në këtë datë $ 376.86 

Eric Schmidt 

KRYETAR, ALPHABET INC. 

Bitcoin "është një arritje e jashtëzakonshme kriptografike. Aftësia për të 
krijuar diçka që nuk është e dyfishueshme në botën digjitale ka vlerë të 
madhe. " 

- 03/03/14  

Çmimi në këtë datë $ 669.76 

Larry Fink 

Kryeshef Ekzekutiv, BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT 

"Bitcoin ju tregon se sa ka kërkesa për pastrim parash është në botë". 

- 10/03/17  

Çmimi në këtë datë $ 4,283.49 

 

Haruhiko Kuroda 

GUVERNATOR, BANKA E JAPONISË 

"Duke pasur parasysh se zhvillimi i shërbimeve financiare është 
mbështetur nga librat e llogarive si infrastrukturë bazë për informacion, 
ndryshimet dramatike në mënyrën se si mbahen librat e llogarive mund të 
kenë potencialin e ndryshimit të dukshëm të strukturës së shërbimeve 
financiare". 

- 23/08/16  
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3.3  Identifikimi i përparësive që sjellë BCHT 

Bazuar në shumë burime, përdorimi i BCHT rezulton të jetë shumë i dobishëm 

nga i cili rrjedhin përparësi të shumta përgjatë reazlimit të transaksioneve, siç 

janë: transaprenca, siguria, trasueshmëria, efikasiteti, shpejtësia si dhe reduktimi i 

kostos (Oxford, 2018). 

 

3.3.1 Transparenca 

Historitë e transaksioneve po bëhen më transparente përmes përdorimit të 

teknologjisë blockchain. Sepse blockchain është një lloj i librit të shpërndarë, të 

gjithë pjesëmarrësit e rrjetit ndajnë të njëjtin dokumentacion në krahasim me 

kopjet individuale. Ky version i përbashkët mund të përditësohet vetëm përmes 

konsensusit, që do të thotë që të gjithë duhet të bien dakord për të. Për të 

ndryshuar një rekord të vetëm transaksioni do të kërkonte ndryshimin e të gjitha 

të dhënave të mëvonshme dhe marrëveshjen e fshehtë të të gjithë rrjetit. Kështu, 

të dhënat mbi një blockchain janë më të sakta, të qëndrueshme dhe më 

transparente sesa kur futen nëpër proceset e rënda të letrës. Gjithashtu, është në 

dispozicion për të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë lejuar qasje. Për të ndryshuar 

një rekord të vetëm transaksioni do të kërkonte ndryshimin e të gjitha të dhënave 

të mëvonshme dhe marrëveshjen e fshehtë të të gjithë rrjetit.   

 

3.3.2 Siguria 

Ka disa mënyra se BCHT është më i sigurt se sistemet e tjera të mbajtjes së 

shënimeve. Transaksionet duhet të miratohen para se të regjistrohen. Pas 

miratimit të një transaksioni, ai është i koduar dhe i lidhur me transaksionin e 

mëparshëm. Kjo, së bashku me faktin se informacioni ruhet nëpër një rrjet të 

kompjuterëve në vend të një serveri të vetëm, e bën shumë të vështirë për hakerët 

që të komprometojnë të dhënat e transaksionit. 

Në çdo industri ku mbrojtja e të dhënave të ndjeshme është thelbësore - shërbimet 

financiare, qeveria, kujdesi shëndetësor - blockchain ka një mundësi për të 
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ndryshuar me të vërtetë se sa informacione kritike ndahen duke ndihmuar në 

parandalimin e mashtrimit dhe aktivitetit të paautorizuar. 

 

3.3.3 Përmirësimi i gjurmueshmërisë 

Nëse kompania juaj merret me produktet që tregtohen nëpërmjet një zinxhiri 

kompleks të furnizimit, jeni të njohur me atë se sa e vështirë mund të jetë 

gjurmimi i një sendi në origjinën e tij. Kur shkëmbimet e mallrave regjistrohen në 

një BCHT, përfundoni me një gjurmë auditimi që tregon se nga ka ardhur një 

pasuri dhe çdo ndalesë që ka bërë gjatë udhëtimit të tij. Këto të dhëna historike të 

transaksionit mund të ndihmojnë në verifikimin e origjinalitetit të aseteve dhe 

parandalimin e mashtrimit. 

3.3.4 Efikasiteti dhe shpejtësia 

Kur përdorni proceset tradicionale, çdo gjë tregtare është një proces që konsumon 

kohë që është i prirur për gabimin njerëzor dhe shpesh kërkon ndërmjetësimin e 

palëve të treta. Duke thjeshtuar dhe automatizuar këto procese me BCHT, 

transaksionet mund të përfundojnë më shpejt dhe me më efikasitet. Meqenëse 

mbajtja e të dhënave kryhet duke përdorur një libër të vetëm digjital që ndahet 

midis pjesëmarrësve, nuk duhet të pajtoheni me shumë libra dhe të përfundoni me 

rrëmujë më të vogël. Dhe kur të gjithë kanë qasje në të njëjtin informacion, bëhet 

më e lehtë t'i besosh njëri-tjetrit pa pasur nevojë për ndërmjetës të 

shumtë. Kështu, transparenca dhe zgjidhja mund të ndodh shumë më shpejt. 

3.3.5 Kostot e reduktuara 

Për shumicën e bizneseve, reduktimi i shpenzimeve është një prioritet. Me 

blockchain, ju nuk keni nevojë për aq shumë palë të treta ose ndërmjetës për të 

bërë garanci sepse nuk ka rëndësi nëse mund t'i besoni partnerit tuaj tregtar. Në 

vend të kësaj, vetëm duhet t'i besosh të dhënave në bllok. Ju gjithashtu nuk do të 

keni për të shqyrtuar aq shumë dokumentacion për të përfunduar një aktivitet 

biznesor, sepse të gjithë do të kenë të lejuar qasjen në një version të vetëm, të 

pandryshueshëm. 



Faqe | 51  

 

3.4  Identifikimi i motivëve dhe benefiteve në implementimin e BCHT gjatë 

realizimit të TB 

Disa nga përfitimet kryesore të përdorimit të BCHT janë: 

 Rritja e bashkëpunimit - shkëmbimi i informacionit dhe proceseve ndërmjet 

bizneseve (B2B) dhe konsumatorëve (B2C); 

 Rritja e shpërndarjes së informacionit të besuar - duke mundësuar miratimin e 

informacionit të bazuar në konsensus, nëpërmjet një shpërndarësi dhe bazës së të 

dhënave të kopjuara, për të siguruar integritetin e të dhënave; 

 Rritja e efikasitetit - heqja e përpjekjeve të dyfishta, duke mbajtur një libër të 

përbashkët që mund të përdoret për menaxhimin e marrëveshjeve dhe në mënyrë 

dramatike të modernizojë proceset; 

 Kostot e reduktuara - heqja e nevojës për ndërmjetës të palëve të treta, si dhe 

nevojës për mbajtjen e bazave të të dhënave të ndara që përmbajnë të njëjtin 

informacion; 

 Reduktimi i rrezikut - minimizimi i gabimeve dhe rreziku i manipulimit me qëllim 

të keq, me transaksione të gjurmueshme që mund të tregojnë se kush bëri çfarë 

dhe kur si për pasuritë e prekshme dhe atë të paprekshme; 

 Modele të reja të biznesit - krijimi i mundësive të reja të biznesit dhe rrjedhave të 

të ardhurave, si rezultat i decentralizimi dhe largimit të ndërmjetësve. 

Figura 14: Sfidat dhe përfitimet 

 

Burimi: Blockchain disruption in transport  (The University Of Sheffield, 2018) 

file:///C:/Users/Besi/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/12695/BLOCKCHAIN%20DISRUPTION%20IN%20TRANSPORT%20(concept%20paper)%20-%20Catapult%20%20in%20partnership%20with%20The%20University%20Of%20Sheffieldhttp:/libguides.csu.edu.au/c.php?g=476545&p=3997202
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3.5 BCHT ka ndikim pozitiv në realizimin e TB 

BCHT është një teknologji që do të mundësojë një gamë të gjerë aftësish, duke përfshirë 

anti-falsifikimin, transparencën, kontratat e mençura, identitetet digjitale, shkëmbimin e 

sigurt të të dhënave dhe demokracinë digjitale. Më gjerësisht, BCHT mund të 

përmirësojë operacionet aktuale nëpër pothuajse të gjitha industritë. Është shtylla 

kurrizore e disa kriptovalutave të reja (më së shumti - BitCoin), por aplikimet e saj janë 

shumë më të gjera.  

Blockchain tashmë është duke u përdorur nga qindra menaxherë të investimeve dhe 

kompani në mbarë botën. Dy të tretat e kompanive të intervistuara në një hulumtim 

kohëve të fundit nga Roubini ThoughtLab janë shprehur se do të përdorin BCHT 

brenda pesë viteve të ardhshme. 

Forumi Botëror Ekonomik  vlerëson se nga 2027, asetet me vlerë të përafërt sa 10 % e 

GDP-së globale do të mund të mbahet në një blockchain. Teknologjia do të lejojë 

verifikimin më të shpejtë, më transparent dhe më të sigurt të transaksioneve, një pjesë 

gjithnjë e më e rëndësishme e biznesit në një industri ku legjislacioni dhe rregulloret 

luajnë një rol të rëndësishëm. Përveç kësaj, BCHT do të lehtësojë transferimin global 

dhe do të ulë kostot e operacioneve deri në 22 miliardë dollarë në vit sipas një raporti të 

Sanders në vitin 2015. Pjesa më e madhe e këtij efikasiteti do të arrihet duke lejuar 

marrëveshje të menjëhershme, duke zvogëluar nevojën për ndërmjetësuesit, dhe duke 

zvogëluar numrin e firmave financiare. 

 

3.5.1 Përparsitë që sjell blockchain në sistemin bankar 

Në banka, BCHT përfaqësohet si një mundësi dhe një rrezik. Pra, është zhvilluar në 

vitin 2008 për t'u mundësuar individëve dhe organizatave të përpunojnë transaksionet 

pa nevojën për një bankë qendrore ose ndërmjetës të tjerë, duke përdorur algoritme 

komplekse dhe konsensus për të verifikuar transaksionet. Sidoqoftë, përtej kursimeve 

operacionale, bankat mund të përfitojnë nga adoptimi i teknologjisë blockchain në 

transaksione. Gjithashtu, bankat po e përdorin teknologjinë si mjet për të zhvilluar më 

tej ofertat e tyre. 

http://www.roubinithoughtlab.com/
https://www.weforum.org/
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Qëllimi i tyre është automatizimi i proceseve, zvogëlimi i kostove të ruajtjes së të 

dhënave, minimizimi i dyfishimit të të dhënave dhe rritja e sigurisë së të 

dhënave. Vendimi kyç nga drejtuesit e këtyre institucioneve financiare është 

përcaktimi i operacioneve të biznesit duke lëvizur sa më parë kah BCHT. Meqenëse 

BCHT është krejtësisht e ndryshme nga qasja tradicionale e bazuar në librin e 

përdorur në sektorin bankar, infrastruktura e harduerit dhe softuerit duhet të 

rindërtohet nga fillimi për të lejuar përdorimin e BCHT. 

Efektet afatshkurtra të BCHT do të jenë më të dukshme në përmirësimin e efikasitetit 

dhe zvogëlimin e kostos në të gjitha industritë. Sidoqoftë, meqë përdorimi i BCHT 

bëhet më i përhapur në secilën industri, do të përdoret nga këta përdorues për të 

adresuar problemet dhe sfidat e industrisë. Për organizatat që veprojnë në kuadër të 

këtyre tregjeve, mospërqafimi i BCHT do të jetë një disavantazh konkurrues i tyre në 

treg dhe në periudha afatgjata, përderisa inovacioni vazhdimisht në këtë fushë do të 

jetë i rëndësishëm. 

Sistemi global financiar qarkullon trilionë dollarë në ditë dhe ju shërben miliarda 

njerëzve. Por, sistemi është i mbushur me shumë probleme, duke shtuar koston 

përmes tarifave dhe vonesave, duke krijuar frikë përmes shkresave të tepërta dhe 

të vështira dhe duke hapur mundësi për mashtrim dhe kriminalitet. Rreth, 45% e 

ndërmjetësve financiarë, siç janë rrjetet e pagesave, bursat dhe shërbimet e 

transferimit të parave vuajnë nga krimi ekonomik çdo vit. Nuk është çudi që 

kostot rregullative vazhdojnë të rriten dhe të mbeten një shqetësim i lartë për 

bankierët. Këtu gjithçka shton koston, dhe konsumatorët në fund të fundit janë ata 

që mbajnë barrën. 

 

3.5.2 Pse sistemi ynë financiar është aq i paefektshëm?  

Së pari, për shkak se është i vjetruar. Një sistem i vjetërsuar i teknologjive 

industriale dhe procese të bazuara në letëra të një sistemi digjital. Së dyti, sepse 

është e centralizuar, gjë që e bën atë rezistente ndaj ndryshimeve dhe të 

pambrojtur ndaj dështimeve dhe sulmeve të sistemeve. Së treti, është përjashtues, 
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duke mohuar që miliarda njerëz të kenë qasje në mjetet themelore financiare. 

Blockchain u krijua fillimisht si teknologji prapa kriptovlutave si Bitcoin.  

Një libër i gjerë, i shpërndarë në nivel global, që përdor mbi miliona pajisje, është 

në gjendje të përcjell çdo gjë me vlerë. Paratë, aksionet, obligacionet, titujt, 

veprat, kontratat dhe pothuajse të gjitha llojet e tjera të aseteve mund të 

zhvendosen dhe ruhen në mënyrë të sigurt, private, sepse besimi është krijuar jo 

nga ndërmjetës të fuqishëm si bankat dhe qeveritë, por nga rrjeti konsensus, 

kriptografi, në bashkëpunim me kode të zgjuara. Për herë të parë në historinë 

njerëzore, dy ose më shumë palë, qoftë biznese apo individë që mund të mos 

njohin njëri tjetrin, mund të krijojnë marrëveshje, të bëjnë transaksione dhe të 

krijojnë vlera pa u mbështetur në ndërmjetës si bankat, agjencitë e vlerësimit (palë 

të treta). 

Duke pasur parasysh premtimin dhe rrezikun e një teknologjie të tillë 

shkatërruese, shumë firma në industrinë financiare, nga bankat dhe siguruesit në 

auditim dhe firmat profesionale të shërbimit,  po investojnë në zgjidhjet e BCHT . 

 

3.6  Identifikimi i sfidave të përshtatjes së BCHT në TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguria Performanca 

Aplikimi 
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3.6.1 Siguria e BCHT nga sulmet 

Siguria vjen “vetëm” me thjeshtësi 

Një nga atributet kyçe të BCHT është se është pothuajse i pathyeshëm për shkak 

të kriptografisë komplekse dhe natyrës së shpërndarë të librit: kuptohet që një 

haker që synon korruptimin ose keqpërdorimin i duhet më shumë fuqi informatike 

sesa të paktën gjysmën e lidhjeve në BCHT.  

Kjo është në kontrast të thellë me dobësinë e shumë sistemeve ekzistuese shumë 

të centralizuara me një pikë të vetme të dështimit. Megjithatë, sapo të shtohet 

kompleksiteti shtesë i kodimit për të plotësuar kërkesat e mëvonshme specifike, 

kjo mund të sjellë dobësi në BCHT dhe kështu të zvogëlojë efektivitetin e sigurisë 

së librit. 

Si pasojë, për të shmangur mposhtjen e vetë qëllimit dhe tërheqjen e BCHT, 

konsumatorët mund të kenë nevojë t'i rezistojnë presionit për të kërkuar zhvillime 

dhe modifikime të caktuara (ose të paktën të kuptojnë pasojat e mundshme të 

kësaj), ndërkohë që shitësit do t'u kërkohet të projektoj si zgjidhjen, ashtu edhe 

çdo protokoll të nevojshëm, për të shmangur futjen e dobësive të sigurisë në 

vendin e parë dhe për të siguruar mbrojtje në rast se kjo nuk është plotësisht e 

suksesshme. 

 

3.6.2 Sfidat e performancës 

Blloqet e të dhënave të BCHT rriten me shpejtësi në madhësi kur transaksionet e 

reja janë të shkruara dhe ekziston një shqetësim që madhësia e bazës së të 

dhënave të kërkuar dhe shpejtësia e vazhdueshme e qasjes, mund ta bëjnë të 

papërshtatshëm për forma të caktuara të transaksioneve ku shpejtësia është 

thelbësore. Në këtë drejtim, shkallëzueshmëria dhe qëndrueshmëria e një 

zgjidhjeje të BCHT është qartë e një rëndësie të madhe, veçanërisht kur shërbimi 

përdoret si pjesë e aftësisë së një institucioni financiar për të përmbushur 

detyrimet tregtare, ndërveprimet e konsumatorëve ose kërkesat rregullatore. 
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3.6.3 Sfidat e aplikimit 

Për momentin, shumë zgjidhje të BCHT janë në një fazë të zhvillimit ose të ulët të 

adoptimit dhe si pasojë  teknologjia dhe politikat e ofruara janë relativisht të 

pabazuara. Shumë organizata do të jenë të pasigurta për përdorimin e shërbimeve 

në lidhje me aktivitetet kritike të biznesit pa një shkallë të lartë besimi në cilësinë 

dhe stabilitetin e shërbimeve që do të marrë nga BCHT.  

Shitësit duhet të jenë të përgatitur për të siguruar një nivel mbrojtjeje për 

konsumatorët jo vetëm për zgjidhjen, por edhe për kushtet kontraktuale. Në këtë 

drejtim, shitësit do të duhet të bëjnë lëshime për të akomoduar konsumatorë.  
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4 PËRFUNDIMI 

 

Konkluzione 

BCHT lehtëson dhe mundëson realizimin e transaksioneve (peer to peer) pa ndihmën 

e palëve të treta. Shfrytëzimi i teknologjisë blockchain mundëson efiçiencë, 

fleksibilitet, transparencë, decentralizim si dhe siguron validitet të lartë të 

transaksioneve. Si rezultat i këtyre avantazheve që sjellë teknologjia, aplikueshmëria 

e sistemit kriptovalutor kundrejt sistemit valutor tradicional fiat sjellë përfitime të 

mëdha për shoqërinë. Mund të konkludojmë se roli dhe paraqitja fizike e fiat valutës 

në të ardhmen e afërt do të reduktohet dukshëm, ndërsa aplikueshmëria dhe vlera e 

kriptovalutave në të ardhmen do të rritet vazhdimisht. 

Dukuritë negative si evazioni fiskal, shpërlarja e parave, korrupsioni dhe 

keqpërdorimet tjera ekonomike minimizohen dhe me kalimin e kohës do të 

eliminohen. Sistemi i pagesave dhe këmbimeve me BCHT është transparent, i shpejt, 

më i lirë dhe lehtë i realizueshëm.  

Aplikueshmëria e BCHT çdo ditë e më shumë po përhapet dhe po gjenë zbatim në 

fusha të ndryshme duke u konsideruar një inovacion me ndikim të madh global. 
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Rekomandimet 

1. Institucionet e arsimit të lartë (IAL) duhet të studiojnë BCHT dhe të paraqesin 

të gjeturat e studimit të bërë, që publiku i gjerë të jetë i informuar rreth rolit të 

teknologjisë; 

2. Institucionet shtetërore duhet të krijojnë infrastrukturë ligjore dhe hapësirë për 

implementimin të BCHT duke ofruar një qeverisje transparente dhe të 

besueshme;    

3. Bizneset të kushtojnë vëmendje më të madhe BCHT dhe të shohin atë si një 

mundësi të mirë për zhvillimin e biznesit të tyre dhe afrim me ekonominë 

bashkëkohore; 

4. Zgjedhjet e ardhshme të universiteteve të mbahen përmes BCHT, këto 

zgjedhje të jenë model për zgjedhjet lokale dhe nacionale; 

5. Diplomat e studentëve të rinjë, të bëhen përmes BCDiploma që lejon të 

diplomuarit, që gjatë gjithë jetës të kenë mundësi të dëshmojnë vërtetësinë dhe 

kredibilitetin e diplomës së tyre përmes një URL; 

6. Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, të stimulojnë aplikueshmerinë e 

BCHT në fushat të cilat tashmë suksesi është dëshmuar. 
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Burimi: www.binance.com 

 

 
 

Burimi: cex.io 
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Burimi: hitbtc.com 

 

 

 

Burimi: www.huobi.pro 
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Burimi: www.lbank.info 
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