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Ngjarje dhe zhvillime të tjera

Banka Botërore në bashkëpunim me IFC 
zhvilluan në datat 1-2 qershor, në Washington, 
SHBA, Konferencën Globale të Sigurimeve 2011 
me temë: “Zhvillimi i sigurimeve përballë 
sfidave të reja: kapja e Solvency II dhe inputeve 
të tregut për të zgjeruar shtrirjen e 
sigurimeve”.
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Vështrim mbi tregun e sigurimeve janar-
maj 2011
Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të 
sigurimeve për janar-maj 2011 arritën shifrën  
3,602,518 mijë lekë, përkundrejt 3,311,495  
mijë lekë të realizuara në janar-maj 2010 ose 
8.79% më shumë.
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të Sigurimeve (IAIS) krijon Forumin 
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(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata 
Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), 
qershor 2011)

Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të 
Sigurimeve (IAIS), ka krijuar së fundmi një 
Forum Mbikëqyrës, si pjesë e përpjekjeve të saj 
për të forcuar efektivitetin e mbikëqyrjes së 
sigurimeve dhe nxitjen e konvergjencës së 
praktikave mbikëqyrëse.
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Qendra për Reformën e Raportimit Financiar 
(CFRR) pranë Bankës Botërore dhe ministritë e 
financave të Austrisë, Zvicrës dhe 
Luksemburgut, zhvilluan në datat  31 maj dhe 6 

qershor, në ambientet e Bankës Botërore, 
seminarin për IFRS dhe Slovency II. Në 
seminar morën pjesë përfaqësues nga shtatë 
vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe nga 
Moldavia.
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Metodikë për identifikimin e 
institucioneve me peshë në sistemin 
financiar (Systemically Important 
Financial Institutions-SIFI) në fushën e 
sigurimeve
Kontribut për diskutimet e Bordit të Stabilitetit 
Financiar dhe Shoqatës Ndërkombëtare të 
Mbikëqyrësve të Sigurimeve
(Material i përpunuar, nxjerrë nga faqja zyrtare e Shoqatës 
së Gjenevës “The Geneva Association”, prill 2011)

Vijon nga numri i kaluar... 

   5. Mbikëqyrja

Regjimet rregullatore ekzistuese në disa vende 
kryesore kanë filluar tashmë t'i trajtojnë 
aktivitetet që janë identifikuar si aktivitete që 
mund të mbartin risk për sistemin.

Kodi i aktuarit
(Material i përpunuar, nxjerrë nga faqja zyrtare e aktualëve, 
Londër (tetor 2009) www.actuaries.org.uk)

Parime bashkëkohore të një profesioni në 
rritje

Hyrje

Në këtë kod, i cili ka hyrë në fuqi më 1 tetor 
2009, parashtrohen 5 parimet qendrore, të 
cilat aktuarët duhet të respektojnë në jetën e 
tyre profesionale. Ky kod zëvendëson ish-
Standardet e Sjelljes Profesionale (SSP) dhe 
përbën gurin e themelit të sistemit të ri të 
rregullimit profesional për të gjithë aktuarët 
në Mbretërinë e Bashkuar.
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Banka Botërore në bashkëpunim me IFC zhvilluan 
në datat 1-2 qershor, në Washington, SHBA, 
Konferencën Globale të Sigurimeve 2011 me temë: 
“Zhvillimi i sigurimeve përballë sfidave të reja: kapja 
e Solvency II dhe inputeve të tregut për të zgjeruar 
shtrirjen e sigurimeve”. 

Në aktivitet kishte 170 të pranishëm, midis të 
cilëve u përfaqësuan 30 vende të ndryshme, 
përfshi këtu dhe përfaqësues nga Grupi i Bankës 
Botërore. 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare u përfaqësua 
në këtë Konferencë inauguruese nga Kryetarja, Zj. 
Elisabeta Gjoni. Në prezantimin e saj, Zj. Gjoni, 
foli për rëndësinë e Sigurimit Motorik për 
Përgjegjësitë ndaj Palëve të Treta në vendet në 
zhvillim, ku bën pjesë dhe Shqipëria, për të 
prezantuar më pas dhe rastin e Shqipërisë me 
fokus sfidat aktuale, zhvillimet e fundit, si dhe 
projektet e ardhshme që pritet të përmirësojnë 
këtë segment të rëndësishëm të tregut në 
Shqipëri. 

Objektivi i konferencës ishte krijimi i një 
platforme për stafin e Grupit të Bankës Botërore, 
klientët dhe lojtarët kryesorë në fushën e 
risigurimit, për të diskutuar dhe debatuar mbi 
zhvillimet e reja, për të shkëmbyer praktikat më 
të mira, për të formuluar iniciativa dhe për të 
krijuar një impuls në fusha të caktuara. 

Zj. E.Gjoni, Kryetare e AMF-së, gjatë prezantimit në konferencë

Këto fusha përfshinë:
- Solvency II;
- Sigurimet nëpërmjet bankave (eng. bancassurance);
- Sigurimet dhe ndryshimin e klimës;
- Prirjet dhe risitë në produktet e sigurimeve 

(bujqësore, katastrofat, takaful [koncepti islamik   
  për sigurimet], sigurimi motorik për përgjegjësitë 

ndaj palëve të treta);
 - Masat mbrojtëse për policëmbajtësit.

Vështrim mbi tregjet e mbikëqyrura

Vështrim mbi tregun e sigurimeve janar-maj 
2011

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të 
sigurimeve për janar-maj 2011 arritën shifrën  
3,602,518 mijë lekë, përkundrejt 3,311,495  mijë 
lekë të realizuara në janar-maj 2010 ose 8.79% më 
shumë. Primet e shkruara bruto të sigurimit 
vullnetar zunë 56.57% dhe ato të sigurimit të 
detyrueshëm 43.43% të tregut. Përsa i takon 
rritjes së tregjeve, në veçanti, kemi një rritje në 
masën 42.83% të sigurimeve të Jetës dhe një rritje 
5.75% të sigurimeve të Jo-Jetës. 87.80% e primeve 
u gjenerua nga sigurimet e Jo-Jetës, 11.93% nga 
veprimtaria e Jetës dhe 0.27% u gjenerua nga 
veprimtaria e risigurimit.  

Në janar-maj 2011 u nënshkruan rreth 512,876 
kontrata sigurimi, ose rreth 108.34% më shumë 
se në janar-maj 2010. 



3

Sigurimet e detyrueshme motorike

Në janar-maj 2011, sigurimet e detyrueshme 
motorike sollën 43.43 % të të ardhurave nga 
primet e shkruara bruto të tregut të sigurimeve. 

Primet e shkruara bruto të sigurimit TPL e 
brendshme për janar-maj 2011, arritën 922,277 
mijë lekë, ose 23.28% më pak se në janar-maj 
2010. 

Në janar-maj 2011, primet e shkruara bruto të 
kartonit jeshil ishin 550,996 mijë lekë, ose rreth 
62.60%  më shumë se në janar-maj 2010.
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Primet e kontratës së sigurimit kufitar gjatë 
janar-maj 2011 arritën në 91,190 mijë lekë, apo 
1.45% më pak se në janar-maj të 2010. 

Sigurimet vullnetare

Në janar-maj 2011, të ardhurat nga sigurimet 
vullnetare arritën në 2,038,056  mijë lekë, ose 
21.46 % më shumë se të ardhurat e të njëjtës 
periudhë të një viti më parë. Rritja e primeve në 
sigurimet vullnetare vazhdon të lidhet ngushtë 
me nivelin e kreditimit nga bankat dhe hyrjen e 
investitorëve të mëdhenj, kryesisht në 
infrastrukturë.  

Në sigurimet vullnetare të Jo-Jetës, me të ardhura 
1,598,559 mijë lekë, vendin e parë e zunë 
sigurimet nga zjarri dhe rreziqet natyrore me 
rreth 30.23 % të pasuara nga, sigurimi i 
aksidenteve dhe shëndetit me  26.26% dhe nga 
sigurimi kasko me 15.66%,  peshë më të ulët 
patën sigurimi i përgjëgjësive dhe  sigurimi I 
garancive. 

Të ardhurat nga sigurimet e aksidenteve dhe 
shëndetit, në janar-maj 2011, arritën në 419,765 
mijë lekë, 141.98% më shumë se në janar-maj 
2010. Peshën më të madhe e mbajtën sigurimet e 
shëndetit në udhëtim me rreth 89.20%  të të 
ardhurave të këtij grupi. 

Primet në sigurimet e jetës në janar-maj 2011 
arritën në 429,929 mijë lekë, ose rreth 42.83 % 
më shumë se në janar-maj 2010. Rritja në 
sigurimet e Jetës është e lidhur ngushtë me 
rritjen e nivelit te kredidhënies dhe sigurimit të 
jetës për efekt kredie. 

Ndarja e tregut midis shoqërive të sigurimit

Tregu shqiptar i sigurimeve të Jo-Jetës ndahet 
ndërmjet shoqërive të sigurimit: Sigal Uniqa 
Group Austria, Sigma Vienna Insurance Group, 
Insig, Atlantik, Interalbanian, Albsig, Intersig dhe 
Eurosig. Sigal Uniqa Group Austria udhëhoqi 
tregun me 34.94% të primeve. Aktivitetin e 

Sigurimit të Jetës e ushtruan kompanitë Sigal-Life 
Uniqa Group Austria, Insig dhe Sicred. Sigal-Life 
Uniqa Group Austria  udhëhoqi tregun me 49.63 
% të primeve.

Dëmet

Totali i dëmeve të paguara bruto nga shoqëritë e 
sigurimeve në janar-maj 2011 kapi vlerën 
903,264 mijë lekë, ose 9.17% më shumë se në 
janar-maj 2010. Për vetë strukturën e tregut të 
paraqitur më sipër, pjesa më e madhe e dëmeve 
të paguara u përket sigurimit motorik me 
708,548 mijë lekë, apo 78.44% të totalit. 
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Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të 
Sigurimeve (IAIS) krijon Forumin Mbikëqyrës
(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata Ndërkombëtare 
e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), qershor 2011) 

Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të 
Sigurimeve (IAIS), ka krijuar së fundmi një Forum 
Mbikëqyrës, si pjesë e përpjekjeve të saj për të 
forcuar efektivitetin e mbikëqyrjes së sigurimeve 
dhe nxitjen e konvergjencës së praktikave 
mbikëqyrëse. Forumi i ri do të ofrojë një 
platformë për mbikëqyrësit e sigurimeve, për të 
shkëmbyer përvojat e praktikave mbikëqyrëse. 
Forumi, do të përqendrohet në siguruesit e 
mëdhenj e grupet e sigurimit dhe do të 
promovojë:

- diskutimin e zhvillimeve të reja dhe rreziqet 
ekzistuese

- shkëmbimin e ideve dhe përvojave ndërmjet 
mbikëqyrësve për metodologjinë e mbikëqyrjes, 
të cilat janë  aplikuar në praktikë, si dhe;

- vlerësimin e ndikimit të mundshëm të 
skenarëve makroekonomike në siguruesit e 
mëdhenj ose kompleksë dhe të grupeve të 
sigurimit.

Forumi Mbikëqyrës përbëhet nga mbikëqyrës të 
nivelit të lartë, me eksperiencë në praktikën 
mbikëqyrëse dhe kryesohet nga Z. Steven P 
Ferguson (SHBA). Forumi do të mbajë takimin e 
parë të tij, në Mbledhjet e Komiteteve të IAIS-it, 
që janë planifikuar të zhvillohen në Macau më 15-
17 qershor. 

Z. Peter Braumüller, Kryetar i Komitetit Ekzekutiv 
të IAIS-it, ndër të tjera komentoi, se: "IAIS është i 
kënaqur të njoftojë këtë nismë të re. Unë besoj se 
puna e Forumit Mbikëqyrës do të sigurojë një 
plotësim të vlefshëm për vendosjen e standardeve 
dhe zbatimin e aktiviteteve të Shoqatës sonë dhe të 
kontribuojë ndjeshëm në efektivitetin, rritjen dhe 
konvergjencën e praktikave mbikëqyrëse në nivel 
global. Forumi Mbikëqyrës do të bashkëpunojë me 
komisionet e tjera të IAIS-it dhe do të sigurojë të 

dhëna praktike për projektet në vazhdim të tij”.

Zhvillohet takimi i punës për IFRS dhe
Solvency II

Qendra për Reformën e Raportimit Financiar 
(CFRR) pranë Bankës Botërore dhe ministritë e 
financave të Austrisë, Zvicrës dhe Luksemburgut, 
zhvilluan në datat  31 maj dhe 6 qershor, në 
ambientet e Bankës Botërore, takimin e punës për 
IFRS dhe Slovency II. Në këtë takim pune morën 
pjesë përfaqësues nga shtatë vendet e Ballkanit 
Perëndimor, si dhe nga Moldavia.

Prezantuesit u përqendruan në ecurinë e hartimit 
dhe diskutimit të fazës së dytë të këtyre 
standardeve dhe më pas u thelluan në 
ndryshimet thelbësore mes IFRS-ve të të dy 
fazave, lidhjen me kuadrin e ri rregullator 
Evropian Solvency II, si dhe në ndikimet që 
standardi i ri do ketë në industrinë e sigurimeve 
dhe mbikëqyrjen e tregut.

Gjatë takimit u trajtuan standardet lidhur me 
kontratat e sigurimit, instrumentet financiarë 
dhe standardet e botimit të informacionit. Duke 
ofruar një kuadër rezervimi më rigoroz dhe duke 
forcuar standardet e botimit të të dhënave, faza e 
dytë e IFRS-ve pritet të sjellë pasqyra financiare 
më të luhatshme por që paraqesin një pamje më 
të saktë të shoqërisë dhe i bëjnë shoqëritë më të 
krahasueshme, si mes tyre, ashtu dhe me shoqëri 
në fusha të tjera, kryesisht ato në tregun bankar. 

Ndonëse detajet e fazës së dytë të standardeve 
ende janë në diskutim për të shmangur sa më 
shumë probleme që lindin nga mos unifikimi i 
praktikës kontabël të sektorit bankar me atë të 
sigurimeve, miratimi përfundimtar i tyre pritet 
brenda vitit 2011.

Adoptimi i fazës së dytë të Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, thuajse i 
së njëjtës kohë me adoptimin e pritshëm në 
vendet pjesëtare të Bashkimit Evropian, të 
regjimit të ri rregullator Solvency II, krijon sfida 

Ngjarje dhe zhvillime të tjera
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të qenësishme për tregun e sigurimeve në 
Shqipëri, si për pjesëmarrësit, ashtu dhe për 
mbikëqyrësin. 

Përshtatja e shpejtë e tregut me dy standardet e 
reja që po lindin në fushën e sigurimeve, IFRS 
Phase 2 dhe Solvency 2, mbetet prioritet i 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, si hap i 
nevojshëm për adoptimin e këtyre standardeve.

nevojshme dhe të bëjnë vlerësimin e aktiviteteve 
dhe të institucioneve. Është me rëndësi të 
veçantë, që ky proces të zhvillohet brenda 
kornizës mbikëqyrëse të sektorit të sigurimeve.

Më pas, IAIS duhet të mbledhë rezultatet e 
procesit të identifikimit dhe t'ia japë këto 
rezultate BSF-së (ose një organi të specializuar të 
posaçëm). Çdo listë e institucioneve financiare të 
rëndësishme për sistemin duhet të dalë nga 
analiza e kryer nga ata persona të cilët kanë dije 
teknike në fushën e sigurimeve, duke përfshirë 
edhe mbikëqyrësit përkatës. Gjithashtu, duhet 
mbajtur parasysh, sipas rastit, edhe potenciali 
për zbutjen e risqeve që sjellin regjimet e 
ardhshme mbikëqyrëse, siç janë regjimi i 
ardhshëm Solvency II, Testi Zviceran për Aftësinë 
Paguese dhe qasja amerikane e mbështetur në 
risk. Për këtë qëllim, sektori dhe Shoqata e 
Gjenevës e kanë zgjeruar ofertën e përbashkët të 
tyre për të ndihmuar dhe për të ngritur një organ 
këshillimor të posaçëm për këtë sektor, nëse IAIS 
do ta gjykojë që një organ i tillë do të jetë me 
vlerë.

6. Mekanizmat e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve në sektorin e sigurimeve

Procesi i sprovuar i zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve në fushën e sigurimeve ka një 
objektiv madhor: Mbrojtjen e policëmbajtësit, 
duke ofruar, në të njëjtën kohë, një kuadër unik 
ligjor për çdo shoqëri sigurimi, pavarësisht 
madhësisë dhe linjës së aktivitetit tregtar, në 
mënyrë që kjo të likuidohet në mënyrë të 
efektshme, duke përfshirë edhe likuidimin me 
injektim të fondeve publike, nëse është nevoja.

Tre përcaktorët më të rëndësishëm të likuidimit 
të një shoqërie sigurimi janë: modeli i biznesit, 
afati kohor dhe kuadri rregullator. Të tre këta 
përcaktorë kontribuojnë në zbutjen e një efekti të 
mundshëm në sistemin financiar që mund të ketë 
falimentimi i një siguruesi.

Ato pak falimentime shoqërish të mëdha të 

Edukimi i konsumatorit

Metodikë për identifikimin e institucioneve me 
peshë në sistemin financiar (Systemically 
Important Financial Institutions-SIFI) në fushën 
e sigurimeve
Kontribut për diskutimet e Bordit të Stabilitetit 
Financiar dhe Shoqatës Ndërkombëtare të 
Mbikëqyrësve të Sigurimeve
(Material i përpunuar, nxjerrë nga faqja zyrtare e Shoqatës së 
Gjenevës “The Geneva Association”,  prill 2011) 

Vijon nga numri i kaluar...
5. Mbikëqyrja

Regjimet rregullatore ekzistuese në disa vende 
kryesore kanë filluar tashmë t'i trajtojnë 
aktivitetet që janë identifikuar si aktivitete që 
mund të mbartin risk për sistemin. Mirëpo, për 
një vëzhgim më efikas dhe të efektshëm të 
sistemit financiar, i cili ndihmon në procesin e 
identifikimit të riskut të sistemit, nevojitet një 
arkitekturë mbikëqyrëse ndërkombëtare më e 
përshtatshme.

IAIS duhet ta udhëheqë me maturi vëzhgimin në 
nivel makro, të realizojë bashkërendimin midis 
enteve mbikëqyrëse dhe të nxjerrë standardet e 
lidhura me kriteret dhe treguesit. Përmes 
Shoqatës së Gjenevës, sektori i sigurimeve e 
konfirmon studimin e tij të muajit mars 2010 dhe 
ofron mendime parapritëse dhe të veçanta për 
këtë sektor, të cilat ia ka dhënë IAIS-it (dhe BSF-
së) në mënyrë të vazhdueshme.

Organet rregullatore ekzistuese të sektorit të 
sigurimeve do të duhet të mbledhin të dhënat e 
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sigurimeve (“HIH”, “ConfederationLife”, 
“ExecutiveLife”) nuk kanë sjellë vështirësi në 
tregje dhe ekonomi në përgjithësi, duke mos 
shkaktuar kështu një krizë të sistemit. Që prej 
krizës më të fundit financiare, shpesh përmendet 
shembulli i shoqërisë “AIG” në këtë kuadër. 
Mirëpo, shoqëria “AIG” nuk ka përbën dështim të 
aktivitetit të sigurimit. Kjo shoqëri u ndihmua me 
fonde publike, për shkak të veprimtarive të 
tepruara jo qendrore në tregjet e instrumenteve 
derivative spekulative. Madje, edhe në rastin e 
shoqërisë “AIG”, qëndrueshmëria e shoqërive të 
sigurimeve ishte e fortë dhe policëmbajtësit nuk 

1
pësuan ndonjë dëm apo humbje. 

Në dallim nga sektori bankar, siguruesve nuk u 
lind nevoja për injektime me shuma të mëdha 
mjetesh monetare. Kjo mbështetet nga norma e 
ulët e mospagimit të primit periodik të sigurimit 
edhe në kohë krize dhe nga natyra afatgjatë e 
pasiveve të sigurimeve. Në sektorin e sigurimeve, 
mbikëqyrja e vijueshmërisë së shoqërisë tregtare, 
si edhe procedurat e ndjekura në rast të 
paaftësisë paguese, i japin prioritet mbrojtjes së 
policëmbajtësve. Në rast krize, nuk del nevoja për 
një proces të përshpejtuar likuidimi dhe procesi 
faktik i likuidimit të një shoqërie stabilizohet nga 
rezervat dhe aktivet e tjera.

Mbikëqyrësit mund t'i ngrijnë dhe sigurojnë me 
shpejtësi aktivet e një siguruesi në moment të 
vështirë dhe mund të ndërhyjnë shumë kohë 
përpara se pozicioni i aftësisë paguese të 
shoqërisë të bëhet kritik. Masa të tilla si izolimi i 
subjekteve të qëndrueshme të sigurimeve dhe 
ndihma për të siguruar vijueshmërinë e biznesit, 
duke shitur ose likuiduar subjektet problematike, 
janë elemente të fuqishme të evitimit të 
zhvillimit epidemik në të gjithë sektorin 
financiar.

Administrimi i aktiveve dhe pasiveve mundëson 
pagimin në vazhdimësi të dëmeve. Siguruesit 

mbajnë rezerva (të mbuluara si duhet me aktive) 
kundrejt dëmeve të lindura, pagesave të 
ardhshme dhe kostove të lidhura. Karakteristikat 
e këtyre pasiveve pasqyrohen në aktive, në lidhje 
me likuiditetin, monedhën dhe kohëzgjatjen. Kjo 
eviton një proces të beftë dhe të çrregullt 
likuidimi, i cili normalisht do të vihej në lëvizje 
nga një nevojë e ngutshme për likuiditet.

Në disa regjime, kërkohet që rezervat të mbahen 
në nivele maturie, për të mundësuar flukse 
dalëse që shkojnë përtej çmuarjes më të mirë 
plus një marzh risku. Në të gjitha rastet, ekziston 
gjithashtu nevoja për të mbajtur fonde të tjera 
shtesë në mbulim të shmangieve të 
padëshiruara. Për të mos qenë në gjendje të 
paguajë dëmet, një siguruesi do t'i duhej të 
humbte në fillim kapitalin shtesë plus rezervat e 
zhvilluara përmes procesit të krijimit aktuarial të 
rezervave.

Duke qenë që likuidimet e rregullta të siguruesve 
zakonisht zgjasin me vite, evitohet 
paqëndrueshmëria e tregjeve. Periudha e gjatë e 
maturimit të pasiveve mundëson edhe 
rikuperimin e vlerave të tregut të aktiveve të 
lidhura (për shembull, pas një krize likuiditeti, 
një valë e përkohshme luhatshmërie apo një 
situatë e ngjashme në të cilën vlerat e tregut të 
aktiveve mund të binin për një periudhë të 
shkurtër kohore) dhe u jep prioritet mbajtësve të 
policave dhe kreditorëve të tjerë.

Rregullimi i sigurimeve në përgjithësi parashikon 
rritjen e angazhimit mbikëqyrës sipas 
ndryshimeve në mjaftueshmërinë e kapitalit. Kjo 
u jep mundësi administratorëve të siguruesit të 
punojnë me entin e duhur rregullator dhe 
siguron drejtimin më të mirë për të mbrojtur 
policëmbajtësit dhe për të ndikuar në kalimin e 
aktivitetit tregtar te pjesëmarrësit e tjerë të 
tregut, nëse del nevoja.

Në shumicën e juridiksioneve, ekzistojnë 
mekanizma të posaçëm mbrojtjeje në formën e 
fondeve për mbrojtjen e mbajtësve të policave, 

1 Për një diskutim më të hollësishëm të rastit të shoqërisë “AIG”, 
shih pjesën e dytë të këtij raporti, “Analizë e rastit të shoqërisë 
“AIG”: si ta kuptojmë riskun e sistemit dhe marrëdhënien e tij me 
sigurimet”, nga E. Baranoff.
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domethënë të institucioneve që ndërhyjnë 
atëherë kur falimentimi i një siguruesi ka ndikim 
të gjerë. Atëherë, ata japin kapital shtesë 
amortizues për institucionet e prekura.

7. Risku i reputacionit dhe efekti në treg

Bankat me statusin e institucionit financiar me 
rëndësi për sistemin mund të perceptohen se 
përfitojnë nga një “dorëzani shtetërore e 
nënkuptuar” e cila, në thelb, u sinjalizon 
debitorëve që do të përdoren fondet e 
tatimpaguesve për t'i shpëtuar në rast dështimi 
të bankës. Sipas diskutimeve të tanishme, kjo 
nuk parashikohet në rastin e siguruesve. 
Gjithashtu, bankat janë të lidhura me bankat 
qendrore dhe mund t'i përdorin këto institucione 
si “huadhënëse të instancës së fundit” por 
siguruesit nuk përfitojnë nga një masë e tillë.

Përqendrimi tek institucionet dhe zbatimi i një 
“metodike të paplotë” për identifikimin e 
institucioneve financiare të rëndësishme për 
sistemin në fushën e sigurimeve ka një sërë 
pasojash negative:

•rrezikon mosidentifikimin e shoqërive që 
kryejnë aktivitete me risk për sistemin;

•rrezikon përfshirjen e shoqërive që nuk kryejnë 
aktivitete me risk për sistemin;

•shpërdoron burimet e organit rregullator;
•mund të kishte pasoja negative jo vetëm për 
siguruesin por edhe për të gjithë sektorin e 
sigurimeve, policëmbajtësit dhe ekonominë në 
përgjithësi.

Moszbulimi i një institucioni që kryen aktivitete 
me risk për sistemin do të thotë të mos e kryesh 
detyrën e përcaktuar nga grupi G-20 për t'i bërë 
tregjet financiare më rezistente dhe për të 
trajtuar problemet e ngritura nga institucionet 
financiare të rëndësishme për sistemin. Shumica 
e propozimeve, duke përfshirë edhe propozimin 
më të fundit të diskutuar midis IAIS-it dhe BSF-së, 
nuk janë të plota në këtë aspekt, duke qenë se 
vëmendja kryesore e tyre te treguesit 

institucionalë, siç është madhësia, bën që të mos 
i identifikojnë problemet e akumuluara te aktorët 
e mesëm, të cilët mund të grumbullojnë me 
shpejtësi një nivel veprimtarish me risk, me 
potencialin për të krijuar një krizë të sistemit por 
që nuk mund të zbulohen në kohë, sepse 
madhësia e institucioneve të tyre nuk e 
përmbush kriterin e nevojshëm për të ndezur 

2
dritën e treguesit institucional. 

Vendosja e pasaktë e një siguruesi në listën e 
institucioneve financiare globale të rëndësishme 
për sistemin, ose identifikimi i pasaktë i një 
aktiviteti si aktivitet që mund të mbartë risk për 
sistemin, mund të kishte pasoja të rënda, të 
kushtueshme dhe masive, për siguruesit dhe për 
ekonominë. Më sipër, kemi përshkruar disa prej 
pasojave më negative të konkluzioneve të 
papërshtatshme të identifikimit të institucioneve 
financiare me rëndësi për sistemin.

Për shembull, nëse nuk bëhet dallimi midis 
instrumenteve derivative që mbahen me qëllim 
mbrojtjeje, dhe instrumenteve derivative që 
sjellin fitim nga spekulimi, siguruesve mund t'u 
krijohet një reputacion i pamerituar sikur janë 
përfshirë në transaksione masive me risk dhe 
mund t'u duhet t'i pakësojnë këto instrumente 
për administrimin me efikasitet të risqeve 
financiare.

Vënia në shënjestër e siguruesve të mëdhenj si 
institucione financiare që mund të jenë të 
rëndësishme për sistemin, thjesht për shkak të 
madhësisë, mund ta shtrembërojë perceptimin 
publik të sektorit të sigurimeve. Parimi themelor 
i sigurimit është ligji i numrave të mëdhenj: 
siguruesit e zvogëlojnë riskun relativ të humbjes 
përmes sigurimit të një numri të madh njësish të 
pavarura. Në sektorin bankar, e kundërta e 
përqendrimit të riskut ka më shumë gjasa të 
ndodhë për shkak të korrelacionit me zhvillimet 
2 Në rastin e sistemit bankar, shembuj i tillë do të ishte banka 
“LehmanBrothers” ose “NorthernRock”. Nuk pritet që një tregues 
institucional do t'i caktonte njërit prej tyre statusin global të 
institucionit financiar me rëndësi për sistemin. Megjithatë, kolapsi i 
menjëhershëm i tyre thuajse çoi në një kolaps të sistemit, që mund 
të pengohej vetëm nga ndërhyrja e shpejtë dhe e plotë e shtetit.



9

makroekonomike. Pra, përcaktimi i një subjekti si 
institucion financiar me rëndësi për sistemin, 
bazuar te madhësia, logjikisht bie ndesh me 
konceptin bazë të sigurimit, pra me ligjin e 
numrave të mëdhenj, dhe me përfitimet që sjell 
diversifikimi. Gjithashtu, përcaktimi si institucion 
me rëndësi për sistemin, bazuar te madhësia, do 
ta ulte kapacitetin e sektorit për të siguruar risqe 
të mëdha, duke qenë se vetëm institucionet e 
mëdha mund të garantojnë një diversifikim të 
mirë-ekuilibruar.

Për siguruesit, aktivet duhen parë si burime në 
mbështetje të pasiveve, që përkojnë me 
kohëzgjatjet dhe afatin e pagesave. Përqendrimi 
te madhësia e siguruesve mund t'i nxisin 
shoqëritë e vogla të angazhohen në aktivitete që 
mund të mbartin risk për sistemin, dhe ta 
penalizojnë reputacionin e shoqërive të mëdha 
dhe të kujdesshme. Shtrirja globale dhe 
diversifikimi që e shoqëron atë kontribuojnë në 
aftësinë e sektorit për të siguruar dhe 
risiguruarrisqe të mëdha, siç qenë stuhitë e vitit 
2004 në SHBA (Vilma, Rita dhe Katrina).

Pa njohur siç duhet kriteret e “kohës”, siguruesit 
nuk mund të veprojnë më si stabilizues të 
sistemit financiar. Siguruesit luajnë një rol të 
rëndësishëm si investitorë institucionalë 
afatgjatë dhe meritojnë të njihen si stabilizues të 
sistemit financiar.

Nëse investimet e siguruesve në instrumentet e 
borxhit dhe kapitalit bankar konsiderohen se 
janë të lidhura me riskun, kjo mund të krijojë 
përshtypjen e gabuar se siguruesit i zbulojnë 
sistemet bankare ndaj risqeve të sistemit, 
ndërkohë që e anasjellta është e vërtetë. Për 
pasojë, siguruesit mund të detyrohen t'i shesin 
menjëherë këto instrumente, duke reaguar ndaj 
ndryshimeve në rregullimin dhe risqet e 
reputacionit që i shoqërojnë ato. Kjo  do t'u hiqte 
siguruesve një element diversifikimi të 
investimeve të tyre, si edhe do ta zvogëlonin 
bazën e kapitalit në dispozicion të financimit të 

3
veprimtarive bankare.  Rregulloret për 

institucionet financiare me rëndësi për sistemin, 
synojnë parandalimin e ngjarjeve që prekin 
gjithë sistemin, si edhe rritjen e rezistencës së 
sistemit financiar por në këtë rast ka rrezik që 
ato të shkaktojnë një efekt të kundërt.

Vijon në numrin tjetër...

Kodi i aktuarit
(Material i përpunuar, nxjerrë nga faqja zyrtare e aktualëve, 
Londër (tetor 2009) www.actuaries.org.uk)

Parime bashkëkohore të një profesioni në rritje
Hyrje

Në këtë kod, i cili ka hyrë në fuqi më 1 tetor 2009, 
parashtrohen 5 parimet qendrore, të cilat 
aktuarët duhet të respektojnë në jetën e tyre 
profesionale. Ky kod zëvendëson ish-Standardet e 
Sjelljes Profesionale (SSP) dhe përbën gurin e 
themelit të sistemit të ri të rregullimit 
profesional për të gjithë aktuarët në Mbretërinë e 
Bashkuar.

Në shërbim të publikut
Që në fillimin e tij, profesioni i aktuarit është 
krenuar me standardet e larta që ka arritur të 
vendosë dhe të mbajë, në shërbim të publikut, 
klientëve dhe punëdhënësve. Si anëtar i një 
profesioni të autorizuar, aktuari ka detyrimin 
kryesor për t'i shërbyer interesit të publikut. 
Mjeti përmes të cilit anëtarët e profesionit të 
aktuarit e përmbushin këtë detyrim përbën 
kornizën e cilësisë së profesionit, e cila kërkon 
përmbushjen e standardeve të qarta të sjelljes 
etike si edhe të kompetencës teknike dhe aftësisë 
profesionale.

Zhvillimi drejt rregullimit të mbështetur në 
parime
Kodi i Aktuarit, i cili është përpiluar pas 
konsultimeve të gjera, jo vetëm me profesionin, 
por edhe me Bordin e Mbikëqyrjes Profesionale 
3 Shumë sigurues i investojnë aktivet e tyre duke përdorur një 
indeks kapitali si tregues krahasimi për qëllimet e diversifikimit. Një 
kufizim i investimeve në banka do ta kufizonte në mënyrë artificiale 
këtë koncept diversifikimi, duke e zvogëluar kapitalin në 
dispozicion për bankat.
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dhe me grupe të tjera të interesit, është i 
mbështetur në parime, në përputhje me 
praktikën më të mirë bashkëkohore të rregullimit 
profesional. Ai përbëhet nga një tekst i shkurtër 
me terma relativisht të thjeshta, ku jepen 
standardet që mund t'u kërkohen të respektojnë 
aktuarët kur t'i shërbejnë publikut dhe klientëve 
(përfshirë edhe punëdhënësve). Me kalimin e 
kohës, në konsultim me anëtarët tanë dhe grupet 
e tjera të interesit, Kodi do të plotësohet me një 
numër të vogël standardesh të profesionit të 
aktuarit dhe me një shumëllojshmëri 
materialesh, duke përfshirë edhe raste studimore, 
pyetje dhe përgjigje, etj. Këto materiale burimore 
do t'i ndihmojnë anëtarët të përcaktojnë në 
mënyrë profesionale se çfarë pritet prej tyre në 
kushte të ndryshme të veçanta.

Për kë dhe kur zbatohet Kodi?
Ky kod zbatohet për të gjithë aktuarët, 
domethënë për këdo që i nënshtrohet skemave 
disiplinore të Fakultetit ose Institutit. Ai zbatohet 
në çdo moment për sjelljen e anëtarëve kur 
punojnë si aktuarë, por merret në konsideratë 
edhe atëherë kur sjellja e anëtarëve konsiderohet 
se mund të pasqyrohet te profesioni në 
përgjithësi.

Si zbatohet Kodi?
Shkelja e Kodit nuk përbën, në vetvete, arsye për 
marrje mase disiplinore. Megjithatë, kur bëhet 
fjalë për sjelljen e aktuarit, gjatë konstatimit nëse 
ka pasur apo jo shkelje të normave të profesionit 
sipas skemave disiplinore, duhet mbajtur 
parasysh Kodi.

Duke qenë se Kodi nuk është një paketë normash, 
sjelljet të cilat nuk përputhen me të nuk përbëjnë 
medoemos “shkelje të normave” sipas kuptimit 
të Skemës. Për shembull, gjithkush që ndodhet 
përpara një akuze për shkelje të normave mund 
të tregojë se në rrethanat e veçanta të rastit të tij 
sjellja që përbën objekt të ankimit ka qenë e 
arsyeshme ose nuk mund të quhet  shkelje e 
normave që kërkon ndëshkim disiplinor. 
Sidoqoftë, Kodi vendos piketat e krahasimit, 

përmes të cilave mund të vlerësohet sjellja e 
aktuarit.

Miratimi dhe monitorimi i Kodit
Kodi do të shqyrtohet formalisht në vitin 2012, 
por, deri atëherë, mirëpritet çdo mendim a 
reagim i lindur nga përvoja gjatë përdorimit të 
tij. 

Kodi i aktuarit

Zbatimi

Të gjithë aktuarët që, për qëllimet e këtij Kodi, 
janë të gjithë ata që i nënshtrohen Skemës 
Disiplinore të Fakultetit të Aktuarëve të Skocisë 
apo të Institutit të Aktuarëve (skemat 
disiplinore). Në këtë Kod, ata përmenden me 
termin “anëtarë”.

Objekti i veprimit

Ky Kod zbatohet në çdo moment për sjelljen e 
anëtarëve kur punojnë si aktualë por merret në 
konsideratë edhe atëherë kur sjellja e tyre 
konsiderohet se mund të pasqyrohet te profesioni 
në përgjithësi.

Statusi dhe qëllimi

Kodi përbëhet nga parime të cilat u kërkohen 
anëtarëve t'i zbatojnë në interes të publikut dhe 
për të rritur besimin te puna e aktuarëve dhe te 
profesioni i tij.

Kodi mbahet parasysh kur gjykohet sjellja e një 
anëtari, në lidhje me skemat disiplinore të 
profesionit të aktuarit.

Kodi nuk është një paketë normash dhe sjelljet të 
cilat nuk përputhen me të nuk përbëjnë 
medoemos “shkelje të normave”. Po kështu, 
anëtarëve u kërkohet ta respektojnë frymën e 
Kodit gjatë sjelljes së tyre profesionale.



Më me hollësi

1. Ndershmëria: anëtarët veprojnë me 
ndershmëri dhe me standardet më të larta të 
integritetit.

1.1 Anëtarët tregojnë respekt për të tjerët me 
mënyrën si sillen në jetën profesionale.

1.2 Anëtarët respektojnë fshehtësinë e 
informacionit, me përjashtim të rastit kur 
nxjerrjen e informacionit e lejon ligji dhe e 
përligj interesi publik.

1.3 Anëtarët janë të ndershëm, të hapur dhe të 
sinqertë gjatë promovimit të shërbimeve të tyre 
tregtare.

2. Kompetenca dhe kujdesi: anëtarët i kryejnë 
detyrimet profesionale me kompetencë dhe me 
kujdes.

2.1 Anëtarët mbajnë parasysh se kujt po ua japin 
këshillat dhe/ose shërbimet (klientëve). Në 
shumë raste, këta mund të jenë punëdhënësit e 
tyre.

2.2 Anëtarët nuk veprojnë:
a) nëse nuk kanë nivelin e duhur të dijeve dhe 
zotësive përkatëse; ose

b) nëse nuk janë duke vepruar sipas këshillave 
të një personi, i cili e ka nivelin e duhur të 
dijeve dhe zotësive përkatëse dhe palët e 
interesuara janë në dijeni të këtyre 
rrethanave; ose

c) nëse nuk janë duke vepruar nën mbikëqyrjen 
e drejtpërdrejtë të një anëtari tjetër, i cili e ka 
marrë përsipër përgjegjësinë profesionale për 
punën në fjalë.

2.3 Anëtarët shqyrtojnë nëse janë të nevojshme 
apo jo këshillat e profesioneve të tjera ose të 
specialistëve të tjerë, për të siguruar 
aktualitetin dhe cilësinë e punës së tyre.

2.4 Anëtarët tregojnë kujdes që këshillat ose 

shërbimet që japin të përputhen me kërkesat 
dhe nevojat e klientit, duke përfshirë edhe 
normat juridike dhe normat e tjera, të cilat 
mund të rregullojnë çështjen në fjalë dhe duke 
treguar kujdes për palët e tjera, siç janë 
policëmbajtësit, anëtarët e skemës së 
pensioneve ose persona të tjerë të ngjashëm, 
interesat e të cilëve mund të preken nga puna e 
anëtarit.

2.5 Anëtarët bëjnë marrëveshje me klientin 
lidhur me objektin dhe natyrën e detyrës ose të 
kërkesës.

2.6 Anëtarët bëjnë marrëveshje me klientin 
lidhur me bazën e shpërblimit të punës së tyre, 
përpara se ta fillojnë realizimin e detyrës ose 
kërkesës dhe përpara çdo ndryshimi me rëndësi 
materiale në objektin e një detyre ose kërkese 
ekzistuese.

2.7 Anëtarët përditësojnë kompetencën e tyre.

3. Paanshmëria: anëtarët nuk lejojnë që gjykimin 
profesional t'ua pengojë paragjykimi, konflikti i 
interesave ose ndikimi i pavend i të tjerëve.

3.1 Anëtarët kujdesen që të mos 
komprometohet, ose të mos duket se po u 
komprometohet aftësia për t'u dhënë këshilla 
objektive klientëve.

3.2 Lind një konflikt interesi atëherë kur 
detyrimi i anëtarit për të vepruar në interesin 
më të mirë të një klienti bie ndesh me:
a) interesat e vetë anëtarit; ose
b) një interes të firmës së anëtarit; ose 
c) interesat e klientëve të tjerë.

3.3 Anëtarët bëjnë hapa të arsyeshme për të 
siguruar që të jenë në dijeni të çdo interesi të 
lidhur, duke përfshirë edhe fitimin e firmës së 
tyre.

3.4 Anëtarët tërhiqen dhe nuk veprojnë në ato 
raste kur ka një konflikt interesi, i cili nuk 
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mund të shmanget.

3.5 Anëtarët i dokumentojnë masat e ndërmarra 
për të shmangur konfliktin e interesit dhe bëjnë 
marrëveshje me klientin për këto masa, nëse 
ndërmarrja e tyre nuk mund të bëhet pa një 
marrëveshje të tillë.

3.6 Përpara se ta pranojë detyrën, anëtari shikon 
me kujdes, nëse duhet të konsultohet, apo jo 
me anëtarë të tjerë, të cilët kanë kryer më parë 
një detyrë me klientin, për të konstatuar, nëse 
mund të ketë ndonjë arsye profesionale për ta 
refuzuar detyrën.

4. Përmbushja e kërkesave ligjore: anëtarët i 
përmbushin të gjitha kërkesat ligjore, 
rregullatore dhe profesionale, ndërmarrin hapa të 
arsyeshme për të siguruar që të mos vendosen në 
pozita të tilla në të cilat të mos jenë në gjendje t'i 
përmbushin këto kërkesa dhe e kundërshtojnë 
mospërmbushjen e këtyre kërkesave nga të 
tjerët.

4.1 Anëtarët ngrenë zërin përpara klientëve 
dhe/ose punëdhënësve nëse besojnë ose duhet 
të besojnë, se një veprim nuk është i ligjshëm, 
etik apo I përshtatshëm.

4.2 Anëtarët përmbushin detyrimet për t'u 
dhënë informacion organeve rregullatore.

4.3 Kur kanë mbrojtje ligjore, anëtarët ua 
kallëzojnë organeve rregullatore ose organeve 
të tjera përkatëse çdo sjellje për të cilën kanë 
arsye të besojnë se është e paligjshme, jo etike 
ose e papërshtatshme. Në Mbretërinë e 
Bashkuar një mbrojtje e tillë ligjore përfshin 
Ligjin për dhënien e informacionit në funksion 
të interesit publik (1998), nenet 342 dhe 343 të 
Ligjit “Për shërbimet dhe tregjet financiare” 
(2000) dhe nenin 70 të Ligjit “Për pensionet” 

(2004).

4.4 Çdo çështje, e cila mendohet se përbën 
shkelje të normave ose shkelje me rëndësi të 
kërkesave ligjore, rregullatore ose profesionale, 
përfshirë Standardet e Profesionit të Aktuarit 
dhe Standardet Teknike të Aktuarit të miratuara 
nga Bordi i Standardeve të Aktuarit, anëtarët e 
raportojnë menjëherë për shqyrtim sipas 
skemave përkatëse disiplinore. Në masën që për 
këtë qëllim kërkohet pëlqimi i një të treti, 
anëtarët duhet të ndërmarrin të gjitha hapat e 
arsyeshme për marrjen e këtij pëlqimi.

5. Komunikimi i hapur: anëtarët komunikojnë në 
mënyrë të efektshme dhe përmbushin të gjitha 
standardet e zbatueshme për raportimin.

5.1 Anëtarët sigurojnë që komunikimi i tyre, me 
shkrim ose me gojë, të jetë i qartë (duke treguar 
se si mund të merren shpjegime të tjera shtesë) 
të jepet në kohën e duhur dhe mënyra e 
komunikimit të jetë e përshtatshme, duke 
mbajtur në konsideratë:
a) auditorin e synuar (intended audience);
b) qëllimin e komunikimit;
c) rëndësinë që ka për auditorin e synuar 
komunikimi; si dhe

d) cilësinë në të cilën vepron anëtari.

5.2 Anëtarët ndërmarrin hapat e mjaftueshme 
dhe të mundshme për të siguruar që çdo 
komunikim që mund të lidhet me ta të jetë i 
saktë dhe jo çorientues, si dhe të përmbajë 
informacion të mjaftueshëm për të mundësuar 
vendosjen në kontekstin e duhur të lëndës së 
komunikimit.
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