
 
                                                                                                                             
 

                           

SFIDAT E TREGUT TË SIGURIMEVE NË SHQIPËRI  

Abstrakt 

 

Lidhja e kompanive të sigurimit dhe ndikimit që ato japin në ekonominë e një vendi, ka qenë një 

ndër temat më të përfolura dhe më të hulumtuara deri me tani.  

Jeta ka filluar të shkojë çdo ditë e më tepër e prirur drejt kompleksitetit dhe dinamizmit dhe kjo 

gjë ka bërë që çdokush nga ne të jetë më pranë rreziqeve që kjo jetë komplekse na ofron. Duke 

marrë në shqyrtim një rast tepër modest dhe të thjeshte si për shembull, fenomenin e shumë 

përfolur për  ushqimet e krijuara nga organizmat e modifikuar gjenetikisht. Hormonet që marrim 

nga ushqimet na prijnë drejt krijimit të sëmundjeve tepër të rrezikshme dhe të kushtueshme për tu 

kuruar. Në një familje të nivelit mesatar është pothuajse e pamundur të mbulohen shpenzimet për 

kurim. Kështu  mund të thuhet që nevoja për një polic sigurimi duhet të jetë një nga shpenzimet e 

detyrueshme për çdo familje.  

A është kjo një ndër industritë e kohëve moderne apo një kthim pas në kohë qe prej lashtësisë? 

Kjo mbetet për tu trajtuar në brendësi të këtij kërkimi. 

Trajtuar nga ana sociale, mund të thuhet që për popullin shqiptar është ligji ai qe influencon nëse 

duhet apo jo të paguajnë për një polic sigurimi. Në vendin tonë ekzistojnë individ nga zona të 

ndryshme rurale, vende tek të cilat mungon informacioni dhe ky është një ndër faktorët që sjell 

përqindje të ulët dhe mungesë të këtij tregu.  

Nëse mund të themi që morali përfaqëson mënyrën se si njerëzit do të donin që bota të ishte, 

ekonomia na rrëfen se si ajo është në të vërtetë. Prandaj  mund të them që edhe qëllimi i këtij 

kërkimi nga pikëpamja ekonomike është një metodë e mirë ndërgjegjësimi dhe të kuptuarit sa e 

rëndësishme është pagesa e një polici sigurimi.  

 

Fjalët Kyçe: Kompani sigurimi, Polic sigurimi, Shqipëria, Pagese, GDP       

 

Ariela Maçi, email: arielamaci4@gmail.com 

Ilda Murati, email: ildam98@yahoo.com  


