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Vështrim mbi tregjet 
 
 Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri, janar-tetor 2020 

 

 
Zhvillime të tjera 
 
 AMF nxjerr për konsultim publik projektrregullore për tregjet nën mbikëqyrje  

 

 Organizatat ndërkombëtare të mbikëqyrësve ku aderon edhe AMF zhvillojnë mbledhjet vjetore  

 

 
Publikime Profesionale 
  

 EIOPA publikon “Panelin e Riskut” të përditësuar me të dhëna të gjysmës së parë 2020 

  

 OECD publikon “Vështrim mbi tregun e pensioneve”   

 

 Global Risk Regulator  Monedhat digjitale përfaqësojnë dilema të stabilitetit financiar për  

     bankat qendrore  

     Autoritetet rregullatore të tregjeve të kapitalit po përdorin gjithnjë e 

     më shumë teknologjinë për t’i dhënë kuptim të dhënave  

 

 XPRIMM    Raporti mbi tregun e sigurimeve – Gjashtëmujori 2020   

     Raporti mbi sigurimin motorik – Viti 2019 dhe gjashtëmujori 2020 

 

 
Informacione  Ndërkombëtare 
 
 Bosnje-Hercegovinë   Greqi   Kroaci           Mali i Zi Turqi  

 

 



Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri, janar-tetor 2020 

 

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit në periudhën janar-tetor  

2020 arritën vlerën 13,513 milionë lekë, ose 5.43% më pak se në periudhën 

janar-tetor 2019. Gjatë periudhës janar-tetor 2020, numri i kontratave të 

sigurimit të lidhura arriti në 785,393 me një ulje prej 28.93% krahasuar me 

periudhën janar-tetor 2019.  

 

Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të 

cilat sollën 93.18% të vëllimit të përgjithshëm të primeve, duke i lënë 

sigurimet e Jetës me 6.81%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut 

sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara 

bruto të sigurimit vullnetar zënë 36.90% dhe primet e shkruara bruto të 

sigurimit të detyrueshëm zënë 63.10% të totalit të tregut. 

 

Gjatë periudhës janar-tetor 2020, dëmet e paguara bruto në tregun e 

sigurimeve, arritën në rreth 6,192 milionë lekë, ose 23% më shumë se në 

periudhën janar-tetor 2019. 

Gjatë janar-tetor 2020, 

dëmet e paguara bruto 

në tregun e sigurimeve, 

arritën në rreth 6,192 

milionë lekë, ose 23% 

më shumë se në 

periudhën janar-tetor 

2019. 
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ZHVILLIME TË TJERA  

 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për 

Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren "Për 

funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive 

administruese të fondeve dhe depozitarëve në Republikën e 

Shqipërisë”. Projektrregullorja gjendet në faqen zyrtare të Autoritetit, për 

konsultim publik, në linkun:    

 
https://amf.gov.al/projekt.asp?id=57 

 

  
 

 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 62/2020 “Për 

Tregjet e Kapitalit”, ka hartuar projektrregulloren “Për formën dhe 

procedurën e regjistrimit të akt-ofertës për emetimin e obligacioneve”.  

Projektrregullorja gjendet në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, 

në linkun:   

 
https://amf.gov.al/projekt.asp?id=55  
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Mbledhja Vjetore e IOSCO-s diskuton ndikimin e COVID–19 në 
tregjet e kapitalit  

 

Anëtarët e IOSCO-s (International Organization of Securities Commissions) 

zhvilluan online Mbledhjen e 45–të Vjetore. Mbledhja e cila u zhvillua në datat 

9-18 nëntor, përfshiu edhe takimet të tjera si Mbledhje e Bordit të IOSCO-s, 

Mbledhjen e Komitetit GEM (Growth and Emerging Markets), mbjedhjet e katër 

Komiteteve Rajonale, etj. Në mbledhje u diskutua progresi i bërë në drejtimet 

prioritare të punës së IOSCO-s si rreziqet e stabilitetit financiar, fragmentarizimi 

i tregut, sjella në treg, teknologjia e informacionit në shërbim të tregjeve 

financiare, etj.  

 

Takimi u përmbyll me bashkëbisedimet virtuale të anëtarëve të IOSCO-s me 

Presidentin e Komitetit duke lejuar kështu që anëtarësia të përfshihet në 

diskutime me drejtuesit e IOCSO-s në çështje si financat e qëndrueshme, 

fragmentimi i tregut dhe ndikimi i pandemisë COVID–19 që po i riformaton 

tregjet e kapitalit. Bordi i IOSCO-s miratoi dy tema të tjera prioritare për vitin 

2021: (i) Stabiliteti financiar dhe risqet sistemike në institucionet financiare 

jobankare; dhe (ii) Puna në distancë, rreziqet e sjelljes joetike në biznes, 

skemat mashtruese, fleksibiliteti operacional në kuadrin e pandemisë 

COVID–19.  

IAIS përfundon mbledhjen e përgjithshme Vjetore dhe 
përcakton katër prioritete për vitet në vijim  

 
Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (The International 
Association of Insurance Supervisors, IAIS) përfundoi Konferencën Vjetore të 
27-të si edhe Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore dhe mbledhjet e disa prej 
komiteteve. Të gjitha këto takime u zhvilluan në formatin virtual duke pasur 
pjesëmërrje të gjerë të anëtarëve dhe të ftuarve të tjerë. Në takime u finalizuan 
mjaft projekte dhe u diskutua edhe për situatën dhe ndikimin e COVID-19 në 
sektorin e sigurimeve në nivel botëror, duke përcaktuar edhe drejtimet për vitin 
2021.   

 

Komiteti Ekzekutiv përcaktoi edhe katër prioritetet për vitet në vijim: 

 

1. Vlerësimi i rreziqeve dhe ruajtja e stabilitetit financiar, duke përfshirë 
vlerësimin e pikave më të dobëta që lindin si pasojë e COVID-19;  

 

2. Përcaktimi i pikave kyçe pas krizës, duke përfshirë monitorimin për 
një periudhë 5-vjeçare;  

 

3. Adresimi i rreziqeve dhe mundësive të tendencave kyçe, sidomos 
atyre që dolën më shumë në pah nga pandemia COVID-19. Diversiteti, 
përfshirja financiare si edhe ndihma për tregjet e reja në zhvillim për të 
kaluar në mbikëqyrjen mE bazë rreziku do të ketë një vëmendje të 
shtuar në punën e IAIS;  

 

4. Mbështetja e mbikëqyrësve të sigurimeve nga vendet anëtare të IAIS 
në zbatimin dhe vlerësimin e mëtejshëm të standardeve ndërkombëtare 
që ka përcaktuar IAIS.  
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Siguruesit evropianë janë më pak të ekspozuar ndaj 

rreziqeve krahasuar me fillimin e shpërthimit të pandemisë 

COVID-19, por shqetësimet mbeten sërish 

 
https://www.eiopa.europa.eu  

 

PUBLIKIME PROFESIONALE    

Autoriteti Evropian i Sigurimeve dhe Pensioneve Profesionale (EIOPA) publikoi 

Panelin e Riskut të përditësuar bazuar në të dhënat e tremujorit të dytë të vitit 

2020 lidhur me Solvency II. 

  

Rezultatet tregojnë se ekspozimet ndaj rrezikut për sektorin e sigurimeve të 

Bashkimit Evropian u ulën pak, krahasuar me vlerësimin e rrezikut të korrikut. 

Siguruesit janë veçanërisht të ekspozuar ndaj niveleve shumë të larta të 

rrezikut makro, ndërsa rreziqet e tregut, kredisë, përfitimit dhe aftësisë 

paguese u ulën në nivelin mesatar. Sidoqoftë, vlerësimi i rrezikut nuk llogarit 

shpërthimin e valës së dytë të pandemisë. 

 

OECD publikoi raportin “Pension Markets in Fokus”. Raporti përshkruan 

zhvillimet deri në fund të vitit 2019 duke nënvizuar zhvillimet në sektorin e 

pensioneve në mbarë botën. Nëpërmjet një seksioni të veçantë në këtë botim 

bëhet një parashikim i zhvillimit të aseteve të pensioneve përgjatë 2020, në 

kohën e shpërthimit të pandemisë COVID-19. Raporti i përvitshëm “Pension 

Markets in Fokus” jep një përmbledhje të sistemeve private të pensioneve në 

të gjithë botën dhe përshkruan zhvillimet më të fundit në 87 vende.  

OECD – Vështrim mbi tregun e pensioneve 

   
https://www.iosco.org/  

https://www.eiopa.europa.eu/
https://www.eiopa.europa.eu/
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Monedhat digjitale janë një kufi i ri, i guximshëm për bankat qendrore dhe 

mund të japin shumë përfitime për ekonominë, por ekzistojnë gjithashtu 

shqetësime që duhet të adresohen përpara se ato të përdoren gjerësisht në 

sistemin financiar. 

Autoritetet rregullatore të tregjeve të kapitalit po përdorin 

gjithnjë e më shumë teknologjinë për t’i dhënë kuptim të 

dhënave   

 
https://www.globalriskregulator.com/  

Teknologjia po u jep mundësi mbikëqyrësve të tregjeve të kapitalit të 

kuptojnë më shumë se çfarë po ndodh në këto tregje. Megjithatë, atyre u 

mbetet një rrugë e gjatë për të bërë përpara se të arrijnë të shfrytëzojnë 

këto kapacitete. Teknologjia po u jep mundësi rregullatorëve për më 

shumë transparencë, megjithatë një pjesë e mirë e të dhënave 

shpërdorohet. Kjo do të thotë se mbetet ende punë deri në arritjen e 

shfrytëzimit të të gjitha të dhënave në funksion të mbikëqyrjes.  

Monedhat digjitale përfaqësojnë dilema të stabilitetit 

financiar për bankat qendrore  
 

https://www.globalriskregulator.com/  

https://www.globalriskregulator.com/
https://www.globalriskregulator.com/
https://www.globalriskregulator.com/
https://www.globalriskregulator.com/
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XPRIMM INSURANCE 

Report jep të dhëna për 

tregun e sigurimeve gjatë 

gjysmës së parë të vitit 

2020.  

 

Informacioni është i ndarë 

për vendet e Europës 

Qendrore dhe Lindore, 

vendet e Evropës 

Juglindore si edhe vendet e 

Commonwealth të vendeve 

të pavaruara (CIS). 

 

XPRIMM MOTOR 

INSURANCE Report jep të 

dhëna për tregun e 

sigurimit motorik përgjatë 

gjithë vitit 2019 si edhe 

gjatë gjysmës së parë të 

vitit 2020. 

 

Informacioni është i ndarë 

për vendet e Europës 

Qendrore dhe Lindore, 

vendet e Evropës 

Juglindore si edhe vendet e 

Commonwealth të vendeve 

të pavarura (CIS). 

XPRIMM publikon dy botime mbi tregun e sigurimeve për 

vendet e Europës dhe Azisë 
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INFORMACIONE NDËRKOMBËTARE  

 
 

 

BOSNJE-HERCEGOVINË 
www.xprimm.com 

 
  

Agjencia e Sigurimeve të Bosnje-Hercegovinës, AZOBiH, raporton se për 

periudhën janar-shtator 2020 siguruesit boshnjakë raportuan një total prej 

569.13 milionë BAM (rreth 291 milionë EUR).  

  

Pjesën më të madhe të tregut e zënë sigurimet e Jo-Jetës me rreth 80.29% të 

tregut duke arritur në 233.64 milionë EUR, ndërsa sigurimi i Jetës kontribuoi me 

pjesën e mbetur duke arritur në 57.35 milionë EUR. 

  

Shoqëritë e sigurimit në Federatën e Bosnje-Hercegovinës siguruan rreth 70% 

të primeve të shkruara bruto, duke regjistruar një dinamikë më mirë të 

konsoliduar sesa siguruesit në Republikën Serbe të Bosnjës. 

 

 

 

 

GREQI 
www.xprimm.com 

 

 

Sipas shifrave paraprake të publikuara nga Shoqata Greke e Kompanive të 

Sigurimeve, HAIC, për periudhën janar-shtator 2020 tregu i sigurimeve realizoi 

një vëllim të primeve të shkruara bruto prej 2.87 miliardë euro, me një rënie prej 

4.5% në terma vjetorë. 

 

Segmenti i sigurimeve të Jo-Jetës u rrit me vetëm 0.2% krahasuar me të njëjtën 

periudhë të një viti më parë, duke arritur në 1.55 miliardë euro. Ndërsa linja e 

biznesit të sigurimeve të Jetës pësoi një rënie me rreth 10%  duke arritur në 

1.31 miliardë euro. Në këto shifra ka ndikuar mjaft dinamika negative e 

raportuar për policat tradicionale të sigurimit të Jetës (me rënie prej 16.8%). 

 

Shifrat e tregut të botuara nga HAIC përfshijnë shifrat për 51 kompani 

sigurimesh, nga të cilat 19 operojnë në sigurimin e Jetës dhe 43 në sigurimet e 

Jo-Jetës.  
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KROACI  
www.xprimm.com 
 

Sipas shifrave tremujore të botuara nga Byroja Kroate e Sigurimeve (Croatian 

Insurance Bureau, CIB) vëllimi i primeve të shkruara bruto në fund të shtatorit 

2020 për siguruesit kroatë pësoi rënie me 1.43% krahasuar me të njëjtën 

periudhë të vitit të kaluar duke arritur në 8.042 miliardë HRK. E shprehur në 

euro primet arritën në 1.07 miliardë EUR.  

  

Vëllimi i primeve të shkruara bruto të Jo-Jetës u rrit me 4.25% duke arritur në 

6.04 miliardë HRK, ndërsa në sigurimet e Jetës u realizuan 2 miliardë HRK 

prime.  

  

Dëmet e paguara bruto nga siguruesit kroatë patën një rritje dyshifrore me  

12,18% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja ishte 

kryesisht në klasat e sigurimit të pronave, të cilët patën një rritje prej 38% 

krahasuar me periudhën janar-shtator 2019. Kjo rritje gjykohet të jetë ndikuar 

nga tërmeti që goditi Zagrebin këtë vit.  

 

 

MALI I ZI   
www.xprimm.com 

 

 

Duke iu referuar të dhënave tremujore të tregut të sigurimeve të publikuara nga 

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, (ISA), në fund të shtatorit 2020, tregu i 

sigurimeve në Malin e Zi arriti në 71.63 milionë EUR, ose 0.97% më pak se në 

të njëjtën periudhë të një viti më parë.   

  

Për 9 mujorin e vitit 2020, vëllimi i primeve të shkruara bruto për sigurimet e 

Jo-Jetës u ul me 5.53% duke arritur në 57.24 milionë EUR, ndërsa segmenti i 

sigurimit të Jetës u rrit me 22.58% duke arritur në 14.38 milionë EUR.  

  

Gjatë periudhës janar–shtator 2020 siguruesit malazezë paguan dëme me 

vlerë 25.24 milionë EUR, ose 2.55% më pak se e njëjta periudhë e vitit 2019. 

5.16 milionë EUR  dëmshpërblime u paguan për tregun e sigurimit të Jetës dhe 

20.07 milionë EUR në tregun e sigurimeve të Jo-Jetës. 
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TURQI 
www.xprimm.com 

  

Në fund të shtatorit 2020, sipas shifrave të tremujorit të botuara nga Shoqata e Kompanive 

të Sigurimeve dhe Risigurimeve të Turqisë tregu lokal i sigurimeve u rrit me 22.4% 

krahasuar me periudhën janar–shtator 2019, duke arritur TRY 59.3 miliardë ose 6.5 miliardë 

Euro. E shprehur në monedhën evropiane, për shkak të diferencave të kursit të këmbimit (1 

EUR = 9.10 TRY në 30 shtator 2020 kundrejt 1 EUR = 6.17 TRY në 30 shtator 2019), 

ndryshimi i tregut ishte negativ, pra me rënie prej 16.9%. 

  

Primet e sigurimit të Jetës u rritën me 52% për nëntëmujorin 2020 krahasuar me 

nëntëmujorin 2019, duke arritur në TRY 11.25 miliardë. Ndërsa primet e sigurimit të 

Jo-Jetës u rritën me 17% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke 

arritur në TRY 48 miliardë. 

  

Në fund të shtatorit 2020, grupet e sigurimeve që kishin rritjen më të madhe të primeve të 

shkruara bruto ishin: MTPL (24.86%), Jeta (18.98%), zjarri dhe rreziqet shtesë (12.29%) dhe 

shëndeti (12.24%).  
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