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Kuvendi i Shqipërisë miraton Z. Olsi Çoku  

si Kryetar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  

 

Vështrim mbi tregjet 
 Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar–shkurt 2021 

  

Zhvillime të tjera  

 Kuvendi miratoi projektligjin "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” 

 

 AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren "Mbi investimet, huadhënien dhe 

 huamarrjen e Sipërmarrjeve të Licencuara të Investimeve Kolektive me Ofertë Publike" 

 

 Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së zhvillon takim online me misionin e Bankës 

 Botërore për sektorin financiar 

 

 AMF bashkëpunon me FMA për kolegjet e mbikëqyrjes së grupeve të sigurimit  

  

 Webinar: Inovacioni dhe sfidat për siguruesit nga fatkeqësitë natyrore në vendet e Evropës 

 Qendrore dhe Lindore  
 

Publikime Profesionale 
 IAIS – Përfundon viti i parë i monitorimit për “Standardin e Kapitalit në Sigurime” 

 

 Journal of Risk Management in Financial Institution  - Volumi 14, Nr. 1     

  

 OECD – prej 1 qershor 2021, Mathias Cormann, Australi, do të jetë Sekretari i Përgjithshëm i 

 organizatës  

  

 Xprimm publikon “Sigurimi i pronës 2019-gjashtëmujori i parë 2020” për vendet CEE, SEE, CIS 

  

Informacione  Ndërkombëtare 

 
 Hungari         Mali i Zi        Maqedoni e Veriut           Republika e Sllovakisë  Rumani    

 

 



Z. Olsi Çoku miratohet në pozicionin e Kryetarit të Bordit të Autoritetit të 

Mbikëqyrjes Financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvendi i Shqipërisë miratoi më 8 mars 2021, në seancë plenare, kandidatin 

për Kryetar të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.  

 

Me shumicë votash, z. Olsi Çoku u miratua si Kryetar i Bordit të AMF-së. 
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Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri, janar-shkurt 2021 

 

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

2021 arritën vlerën 2,824 milionë lekë, ose 6.31% më shumë se në të njëjtën 

periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar-shkurt 2021, numri i kontratave 

të sigurimit të lidhura arriti në 140,013 me një ulje prej 27.01% krahasuar me të 

njëjtën periudhë të vitit të kaluar.  

 

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

sollën 93.63 % të vëllimit të përgjithshëm të primeve, duke i lënë sigurimet e 

Jetës me 6.37%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të 

sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit 

vullnetar zënë 43.89% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm 

zënë 56.11% të totalit të tregut. 

 

Gjatë periudhës janar-shkurt 2021, dëmet e paguara bruto në tregun e 

sigurimeve, arritën në rreth 1,396  milionë lekë, ose 20.16% më pak se gjatë 

periudhës janar-shkurt 2020. 

Gjatë periudhës 

janar-shkurt 2021, 

dëmet e paguara 

bruto në tregun e 

sigurimeve, arritën në 

rreth 1,396 milionë 

lekë.   
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VËSHTRIM MBI TREGJET  



Kuvendi i Shqipërisë miraton në seancë plenare projektligjin  

“Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” 
 

Kuvendi i Shqipërisë, më datë 16 mars 2021, miratoi në seancë plenare 

projektligjin “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit". 

 

Projektligji, i cili parashikohet të hyjë në fuqi më 1 korrik 2021, duke 

zëvendësuar ligjin aktual, synon t’i japë zgjidhje problemeve të hasura ndër 

vite, përafrimin e mëtejshëm me direktivat evropiane, si edhe përshtatjen me 

zhvillimet dhe kërkesat e tregut të sigurimeve. 
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AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren "Mbi 

investimet, huadhënien dhe huamarrjen e Sipërmarrjeve të 

Licencuara të Investimeve Kolektive me Ofertë Publike“ 

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

Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren "Mbi 

investimet, huadhënien dhe huamarrjen e Sipërmarrjeve të Licencuara të 

Investimeve Kolektive me Ofertë Publike". 

  

Projektrregullorja publikohet në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim 

publik, në linkun: https://amf.gov.al/projekt.asp?id=60 

 

Për më shumë, kontaktoni amf@amf.gov.al 

 

ZHVILLIME TË TJERA  
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Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së zhvillon takim 

online me misionin e Bankës Botërore për sektorin financiar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiranë, 18 mars 2021 – Takim online i Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të AMF-së,   

z. Ervin Mete dhe ekipit të misionit të Bankës Botërore për sektorin financiar. 

 

 

Ecuria e projektit të asistencës së Bankës Botërore për AMF për tregun e 

sigurimeve ishte në fokus të takimit virtual mes Drejtorit të Përgjithshëm 

Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete dhe ekipit të 

misionit të Bankës Botërore për sektorin financiar. 

 

Projekti i financuar nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështje Ekonomike 

(SECO) ka dy objektiva kryesorë, forcimin e kapaciteteve të AMF-së për të 

rregulluar dhe mbikëqyrur tregun e sigurimeve, si edhe stimulimin e zhvillimit 

të tregut të sigurimeve përmes rritjes së vetëdijes dhe besimit të konsumatorit. 

 

Ekspertët e Bankës Botërore po asistojnë Autoritetin për hartimin e një 

metodologjie të treguesve të rrezikut në tregun e sigurimeve, bazuar në 

standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Përmes projektit të 

asistencës do të hartohet një udhërrëfyes i nivelit të lartë për zbatimin e 

regjimit evropian të Solvency II në tregun e sigurimeve. Kjo do të sjellë 

gjithashtu edhe një rishikim të kornizës ligjore dhe rregullatore në lidhje me 

mbikëqyrjen e grupeve të sigurimeve, si edhe rekomandime të ekspërtëve të 

Bankës Botërore për fushat kryesore të mbikëqyrjes së grupeve të sigurimeve. 

 

Ekspertët e Bankës Botërore do të asistojnë Autoritetin në përmirësimin e 

kuadrit rregullator dhe rishikimin e  procedurave të marrjes në administrim të 

përkohshëm dhe likuidimit të shoqërive të sigurimit. Gjithashtu, rritja e besimit 

të konsumatorit në tregun e sigurimeve, duke përfshirë transparencën dhe 

llogaridhënien e shoqërive të sigurimit, zhvillimi i një sistemi të monitorimit 

publik të cilësisë së shërbimit të siguruesve dhe performancës së kërkesë-

ankesave janë disa nga objektivat e projektit të asistencës së Bankës 

Botërore për Autoritetin. 

ePeriodik 5 

 

 

Ecuria e projektit të 

asistencës së Bankës 

Botërore për AMF për 

tregun e sigurimeve ishte 

në fokus të takimit virtual 

mes Drejtorit të 

Përgjithshëm Ekzekutiv të 

Autoritetit të Mbikëqyrjes 

Financiare, z. Ervin Mete 

dhe ekipit të misionit të 

Bankës Botërore për 

sektorin financiar. 



AMF bashkëpunon me Autoritetin Austriak të Tregut 

Financiar për kolegjet e mbikëqyrjes së grupeve të sigurimit 
 

 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mori pjesë në mbledhjet virtuale të 

Kolegjeve të Mbikëqyrjes, për grupet austriake të sigurimeve, që operojnë 

edhe në vendin tonë, organizuar nga Autoriteti Austriak i Tregut Financiar 

(FMA). 

  

Takimi u përqendrua kryesisht te ndikimet që solli situata e pandemisë 

COVID-19 përgjatë vitit 2020 në tregun e sigurimeve, ndryshimet në modelet e 

biznesit dhe ridimensionimin e planeve të vijimësisë së veprimtarisë, si edhe 

ecurinë e treguesve financiarë të grupeve austriake të sigurimeve. 

 

Përfaqësuesit e FMA paraqitën në takim gjetjet kryesore të inspektimeve dhe 

analizave të zhvilluara gjatë vitit 2020 për grupet austriake të sigurimeve, si 

edhe pritshmëritë për vitin 2021. Në një sesion të veçantë të zhvilluar me 

autoritetet e vendeve të rajonit, AMF paraqiti ecurinë e treguesve kryesorë të 

zhvillimit të biznesit të grupeve austriake të sigurimeve që operojnë në 

Shqipëri. 

 

Autoriteti në vazhdimësi do të bashkëpunojë dhe shkëmbejë informacione me 

Autoritetin Austriak të Tregut Financiar me qëllim mbikëqyrjen efektive të 

grupeve të sigurimit, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun shqiptar, si 

pjesë e grupeve ndërkombëtare të sigurimeve, bazuar edhe në parimet 

themelore të sigurimit (ICP). 

AMF do të vijojë 

bashkëpunimin dhe 

shkëmbimin e 

informacionit me 

Autoritetin Austriak të 

Tregut Financiar me qëllim 

mbikëqyrjen efektive të 

grupeve të sigurimit.  
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Webinar: Inovacioni dhe sfidat për siguruesit nga fatkeqësitë 

natyrore në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore  

  
 

Shoqëria “Risk Intelligence Solutions” dhe Xprimm organizuan më 30 mars një 

webinar me titull “Inovacioni dhe sfidat për siguruesit nga fatkeqësitë natyrore 

në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore”. 

  

Prezantimet u përqendruan në rreziqet natyrore në vendet e CEE, cilat do të 

mund të ishin zgjidhjet e reja për të menaxhuar rreziqet e katastrofave 

natyrore në këto vende dhe si i përdorim modelet e katastrofave për të matur 

rreziqet aktuale dhe të ardhshme. 

 

Sipas Daniela Ghetu, Kryeredaktore e botimeve XPRIMM "Informacionet në 

lidhje me humbjet për shkak të rreziqeve natyrore dhe mbi mbulimin e 

sigurimeve janë të pakta dhe nganjëherë kontradiktore. Ndërsa nga ana e 

humbjeve varet nga institucione të ndryshme, nga ana e sigurimeve, sigurohet 

mbulimi i NatCat si shtesë e sigurimit të rregullt nga zjarri. Në shumë vende 

autoritetet në të vërtetë nuk po monitorojnë ose ofrojnë informacion se sa 

sigurimi i pronës po mbulon gjithashtu rreziqet e NatCat”. 

 

Përmbytjet dhe tërmeti janë rreziqet më të rëndësishme që prekin rajonin e 

CEE. Megjithatë, vitet e fundit ka pasur edhe raste thatësire, si dhe shfaqjen e 

rreziqeve si zjarre ose madje edhe tornado, të pashembullt më parë në këtë 

rajon. 

 

Znj. Ghetu shtoi: "Sipas statistikave të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, në 40 

vitet e fundit kemi parë humbje totale prej rreth 58 miliardë EUR në rajon, nga 

të cilat vetëm rreth 10% ishin humbje të siguruara. Shkalla e ulët e mbulimit të 

sigurimeve ishte përgjegjëse për këtë situatë ". Në të gjithë rajonin, shkalla e 

mbulimit të sigurimeve NatCat e ndërtesave të banimit është mjaft e 

pabarabartë: ndërsa tregjet si Polonia, Çekia, Hungaria, Sllovakia ose 

Sllovenia tregojnë vlera mbi 50% për këtë tregues, në Rumani vetëm 20% e 

shtëpive janë të siguruara dhe përqindja bie shumë më tepër në Ballkanin 

Perëndimor. 

 

Laurent Marescot, Drejtor, Ekspert i Tregjeve dhe Produkteve, EMEA, RMS 

Zurich diskutoi rreth modeleve dhe zgjidhjeve të ndryshme për të menaxhuar 

portofolin e risigurimeve.  

 

Arnaud Casteran, Konsulent, Këshilltar i riskut, RMS komentoi gjithashtu mbi 

modelet e mbulimit të katastrofave.  

 

Në webinar u prezantua gjithashtu edhe një përmbledhje e mënyrës se si 

modeli mund të përdoret jo vetëm për të vlerësuar rrezikun, por edhe për t'iu 

përgjigjur pyetjeve të tilla si: cili është ndikimi i masave zbutëse në humbje 

ose si ndikon ndryshimi i klimës në humbjet e ardhshme.  

Prezantimet u 

përqendruan në rreziqet 

natyrore në vendet e CEE, 

cilat do të mund të ishin 

zgjidhjet e reja për të 

menaxhuar rreziqet e 

katastrofave natyrore në 

këto vende dhe si i 

përdorim modelet e 

katastrofave për të matur 

rreziqet aktuale dhe të 

ardhshme. 
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PUBLIKIME PROFESIONALE    

IAIS ka përfunduar vitin e parë të monitorimit për Standardin e Sigurimeve 

Kapitale (SHKB), pavarësisht nga sfidat operacionale të vitit 2020.  

 

Diskutimet e para për “Standardin Global të Kapitalit në Sigurimeve” (ICS) 

nisën midis grupeve të mëdha në sigurime dhe mbikëqyrësve të tjerë. 

Këto diskutime ofruan kontribut të vlefshëm për të përmirësuar më tej 

standardin ICS. Gjatë vitit të parë të monitorimit të ICS u vu re pjesëmarrje 

e gjerë dhe angazhim nga grupet e sigurimeve. Kjo pjesëmarrje u rrit më 

tej gjatë viti 2021.  

 

ICS synon të krijojë një gjuhë të përbashkët në diskutimet midis 

mbikëqyrëse në sigurime lidhur me aftësinë paguese të grupeve 

ndërkombëtare të sigurimeve aktive (IAIG). Qëllimi përfundimtar është 

dakordësimi për një ICS të vetme që përfshin një metodologji të 

përbashkët me anë të së cilës një ICS arrin rezultate të krahasueshme, në 

thelb të njëjta, në të gjithë juridiksionet. 

 

Një vit i parë i suksesshëm në monitorimin e “Standardit 

Global të Kapitalit në Sigurime” (ICS) - drejt miratimit në 

vitin 2024 
https://www.iaisweb.org/  

ICS synon të krijojë një 

gjuhë të përbashkët për 

diskutimet midis 

mbikëqyrësve në sigurime 

lidhur me aftësinë paguese 

të grupeve ndërkombëtare 

të sigurimeve aktive. 

https://www.iaisweb.org/
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PUBLIKIME PROFESIONALE    

Ky numër përmban ndër të tjera edhe artikujt si më poshtë:  

 Stres-testet e sistemit bankar dhe COVID-19: Një vlerësim i parë 

përmbledhës - Jérôme Henry, Këshilltar kryesor, Banka Qendrore 

Evropiane 

 

 Rregullimi i parashikimeve të humbjeve dhe si ndikojnë ato në ndihmën 

qeveritare dhe përballimin e huave gjatë recesionit të COVID-19 

Joseph L. Breeden, CEO, Prescious Models LLC 

 

 Menaxhimi i rrezikut bankar – këndvështrim nga eksperienca e 

Malajzisë - Jeroen Thijs, Shefi i Grupit të Riskut, Ambank Group dhe 

David Bobker, Profesor i Asociuar i Menaxhimit të Riskut, Universiteti i 

Shkencës dhe Teknologjisë së Malajzisë 

 

 COVID-19 shkakton krizë të madhe të rrezikut jofinanciar: Praktikat më 

të mira të menaxhimit të rrezikut jofinanciar në Kanada - Lois Tullo, 

Instituti Global i Rrezikut 

 

 Ndikimi i pandemisë COVID-19 në çmimet e sigurimeve mjekësore dhe 

atyre të udhëtimit si edhe rreziqet e mashtrimit - Hala Naseeb, 

Ligjërues, Qendra e Sigurimeve, Instituti i Bankave dhe Financave në 

Bahrein. 

 

 Bankat evropiane dhe menaxhimi i rrezikut: A kishte ndonjë ndikim 

kriza financiare e vitit 2008? - Joseph Falzon, Profesor, Departamenti i 

Bankave dhe Financave, Universiteti i Maltës dhe Jennifer Vella, Shefe 

e Departamentit të Menaxhimit të Riskut, ZASMalta Limited 

 

 Kostoja e financimit të institucioneve financiare: A kanë rëndësi kapitali 

dhe marrja e rreziqeve? -Fernando Moreira, Pedagog i “Bankë dhe 

Menaxhim Risku”, Shkolla e Biznesit në Universitetin e Edinburgut 

Revista “Menaxhimi i Riskut në Institucionet Financiare” 

(Journal of Risk Management in Financial Institutions) 

Volume 14, (2021) Numri 1 
https://www.henrystewartpublications.com/  

https://www.henrystewartpublications.com/
https://www.henrystewartpublications.com/
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PUBLIKIME PROFESIONALE    

COVID-19 shkakton krizë të madhe të rrezikut jofinanciar: Praktikat më të 

mira të menaxhimit të rrezikut jofinanciar në Kanada   

 Lois Tullo, Instituti Global i Rrezikut 

 

 

ABSTRAKT  

 

Përhapja e sëmundjes virale COVID-19 është rreziku jofinanciar (NFR) 

më transformues i kësaj dekade që shkakton Krizën e Madhe të Rrezikut 

Jofinanciar. Kombinimi i përpjekjeve për një strategji dhe menaxhim të 

rrezikut nuk ka qenë kurrë më vendimtar për institucionet financiare. 

Marrëdhënia e ndërsjellë midis pandemisë dhe plakjes së popullsisë, 

sëmundjeve kronike, konflikteve ndërshtetërore, nacionalizmit, sulmeve 

kibernetike, varësisë kibernetike, flluskës së aseteve dhe borxhit sovran 

po transformon realitetin tonë në mënyra që më parë ishin të 

paimagjinueshme.  

 

Artikulli pasqyron sesi u përdorën disa nga praktikat më të mira të 

menaxhimit të Institucioneve Financiare Kanadeze (FI) që miratuan një 

kornizë për NFR dhe më pas ricaktuan rrezikun COVID-19 në kornizën 

ekzistuese të menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjeve për të zvogëluar 

ekspozimin dhe ndikimin e pandemisë.  

Revista “Menaxhimi i Riskut në Institucionet Financiare” 

(Journal of Risk Management in Financial Institutions) 

Volume 14, (2021) Numri 1 
https://www.henrystewartpublications.com/  

https://www.henrystewartpublications.com/
https://www.henrystewartpublications.com/
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PUBLIKIME PROFESIONALE    

Ndikimi i pandemisë COVID-19 në çmimet e sigurimeve mjekësore dhe 

atyre të udhëtimit si edhe rreziqet e mashtrimit  

 Hala Naseeb, Ligjërues, Qendra e Sigurimeve, Instituti i 

 Bankave dhe Financave në Bahrein. 

 

ABSTRAKT  

 

Ky studim heton se si shfaqja e pandemisë COVID-19 ka ngritur shumë 

shqetësime lidhur me sigurimet mjekësore dhe ato të udhëtimit, mënyrën 

se si siguruesit e perceptojnë dhe reagojnë ndaj kësaj pandemie dhe rolin 

e qeverive në këtë kontekst të ri, me fokus në Gulf Cooperation Council 

Region (GCC) Këshillin e Bashkëpunimit të Gjirit. Të dhënat janë 

mbledhur duke përdorur hulumtime arkivore dhe biseda me disa zyrtarë 

kryesorë të rrezikut, auditë të brendshëm dhe sigurues. Autori shpjegon 

se si, duke ndjekur pandeminë COVID-19, industria e sigurimeve 

mjekësore dhe të udhëtimit në GCC përballet me rreziqet e çmimeve dhe 

të mashtrimit që kanë nevojë për planifikim dhe kontroll specifik. Në GCC, 

rreziku në vendosjen e çmimit, përfaqëson një rrezik të menjëhershëm, që 

nuk është i lehtë për t'u menaxhuar, pasi mungojnë të dhënat historike. 

Kjo shkakton dështimin e modeleve aktuale të rrezikut në parashikimin e 

probabilitetit dhe mundësinë e rritjes shumë të lartë të kërkesave për 

dëmshpërblime. Si përgjigje ndaj saj, siguruesit mbështeten në analizën e 

skenarit dhe krijimin e ideve për të parashikuar kostot.  

 

Rreziku i mashtrimit është edhe më i vështirë për t’u menaxhuar, pasi 

kontrollet tradicionale të brendshme janë joefikase. Më tej, si menaxherët 

e rrezikut ashtu edhe auditët e brendshëm aktualisht po luftojnë, për 

shkak të situatës ‘duke punuar nga shtëpia’ dhe transformimit masiv 

dixhital në të gjitha transaksionet. Për më tepër, koha e kaluar në hetimin 

e mashtrimit do të vonojë pagesën për dëmshpërblimet e sigurimeve në 

spitale. Kjo do të ngrinte shqetësime në lidhje me reputacionin e 

siguruesit. Për të zgjidhur këtë enigmë dhe për të menaxhuar rrezikun e 

reputacionit, shumica e siguruesve të GCC kërkojnë shkëmbime tregtare 

dhe negociata me të siguruarit.  

 

Vëzhgimet dhe analizat e autorëve zbuluan se përgjigjet aktuale nga 

siguruesit e GCC janë të pamjaftueshme dhe kanë nevojë për 

përmirësime. Prandaj, autorët propozojnë disa zgjidhje të mundshme në 

policat e sigurimit që do të ndihmonin siguruesit të kapërcenin rreziqet e 

çmimeve dhe mashtrimit. Përmes shpjegimit të rreziqeve të sigurimeve 

mjekësore dhe të udhëtimit dhe propozimit të zgjidhjeve të mundshme në 

këtë treg në zhvillim, ky punim ofron disa njohuri praktike për studiuesit e 

sigurimeve, siguruesit dhe CRO-të që kërkojnë zgjidhje për rreziqet e 

lidhura me pandeminë.  

Revista “Menaxhimi i Riskut në Institucionet Financiare” 

(Journal of Risk Management in Financial Institutions) 

Volume 14, (2021) Numri 1 
https://www.henrystewartpublications.com/  

https://www.henrystewartpublications.com/
https://www.henrystewartpublications.com/


ePeriodik 12 

 

PUBLIKIME PROFESIONALE    

Më 1 mars 2021 Këshilli i OECD-së i përbërë nga Ambasadorë që 

përfaqësojnë 37 vendet anëtare emëroi Z. Mathias Cormann të Australisë 

si Sekretari i Gjashtë i Përgjithshëm i Organizatës, për një afat 5-vjeçar 

duke filluar nga 1 qershor 2021. 

 

Vendet anëtare morën këtë vendim pas një procesi prej disa muajsh 

përzgjedhjesh të kandidatëve që filloi në gusht të vitit 2020. Z. Cormann 

do të marrë detyrat e tij në 1 qershor, pas përfundimit të mandatit 

përfundimtar të Sekretarit të Përgjithshëm Angel Gurria i cili ishte prej 15 

vitesh në krye të OECD -së. Z. Cormann do të bëhet Sekretari i parë i 

Përgjithshëm që del nga rajoni Azi-Paqësor. 

 

 

37 vendet anëtare të OECD-së emërojnë  

Z. Mathias Cormann të Australisë për të qenë Sekretari i 

Përgjithshëm duke filluar nga 1 qershori 2021 
https://www.oecd.org  

Z. Mathias Cormann 

emërohet Sekretari i 

Gjashtë i Përgjithshëm 

i Organizatës. Ai e 

fillon detyrën më 1 

qershor 2021. 

https://www.oecd.org/
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PUBLIKIME PROFESIONALE    

Xprimm ka publikuar raportin “Sigurimi i pronës 2019-gjatëmujori i parë 

2020” për vendet e CEE, SEE, dhe CIS.  

 

Publikimi përmbledh të dhëna statistikore për ecurinë e sigurimit të pronës 

në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, 

Estoni, Hungari, Kosovë, Letoni, Lituani, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, 

Poloni, Rumani, Serbi, Republika Sllovake dhe Sllovenia.  

 

Në editorialin e këtij publikimi, kjo periudhë cilësohet si “Sezon i vështirë 

për siguruesit e pronës në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore”.  

Mbështetur edhe në të dhënat tabelare statistikore, evidentohet se 

megjithëse gjatë vitit 2019 dhe gjysmës së parë të vitit 2020, kishte disa 

ngjarje të mëdha që lidheshin me katastrofa natyrore si tërmetet dhe 

përmbytjet, industria e sigurimeve, nuk regjistroi humbje shumë të mëdha, 

kryesisht për shkak të mbulimit të dobët të rreziqeve nga fatkeqësitë 

natyrore (NatCat) në vendet e prekura nga këto ngjarje. Megjithatë, në 

disa raste, eksperiencat dramatike të këtyre ngjarjeve kanë rritur 

ndërgjegjësimin dhe kanë nxitur rritjen e sigurimit të shtëpive, ndër të tjera 

edhe nga katastrofat natyrore.   

Publikimi përmbledh të 

dhëna statistikore për 

ecurinë e sigurimit të 

pronës në vendet e 

CEE, SEE, dhe CIS. 

 

Editoriali e cilëson 

“Sezon i vështirë për 

siguruesit e pronës në 

vendet e Evropës 

Qendrore dhe 

Juglindore”.  
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HUNGARI   
www.xprimm.com  

 
Sipas shifrave të fundvitit të botuara nga Banka Qendrore e Hungarisë (MNB), 

vëllimi total i primeve të shkruara bruto për siguruesit hungarezë arriti në 1,204 

miliardë HUF ose rreth  3.3 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 4.7% më 

shumë se viti 2019. Segmenti i sigurimeve të Jetës përbënte 44% dhe 

sigurimet e Jo-Jetës 56% të vëllimit total të primeve. 

  

Në fund të vitit 2020 numri i kontratave të sigurimit u rrit me gati 1% duke arritur 

një shifër totale prej 14,482,550 kontratash në sigurime. E ndarë sipas 

segmenteve të tregut, numri i kontratave të sigurimeve Jo-Jetës u rrit me afro 

1.3%, ndërsa pësoi rënie numri i kontratave të sigurimit të Jetës me afro 1.1%. 

  

Presidentja e Shoqatës së Siguruesve Hungarezë, MABISZ, në një konferencë 

online për shtyp, deklaroi se norma e rritjes vjetore prej 4.7%, është më 

modeste në krahasim me vitet e mëparshme, por “… kjo kishte kuptim në një vit 

si 2020, të shënuar nga pandemia e rëndë”. Sipas Presidentes së MABISZ, në 

sigurimin e Jetës, shkalla e rritjes u ndikua fuqimisht nga sigurimi i pensioneve, 

të ardhurat e primeve të të cilave u rritën me 16.8% në terma vjetorë.  

  

Në tregun e sigurimeve të Jo-Jetës, kontratat për sigurimin në udhëtim ranë 

ndjeshëm duke sjellë që primet bruto të bien me 60%, ndërsa numri i 

kontratave të lidhura në këtë policë sigurimi të bjerë me 17% krahasuar me vitin 

e kaluar. Primet e shkruara bruto për sigurimin e detyrueshëm MTPL u rritën 

me 7.3%, ndërsa numri i kontratave u rrit me 3.8%. Në të njëjtën kohë, dëmet e 

paguara u ulën.  

  

 

 

 

 

Mali i Zi  
www.ano.me  
 

Sipas publikimeve paraprake të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve në 

Malin e Zi, gjatë vitit 2020 vëllimi i primeve të shkruara bruto në tregun e 

sigurimeve në vend arriti 93,673,541 euro, duke shënuar një rënie me afro 

1.15% krahasuar me vitin 2019. Kjo rënie u ndikua shumë nga rënia e primeve 

në sigurimin e Jo-Jetës me rreth 5%. Ndërsa volumi i primeve të shkruara bruto 

në sigurimin e Jetës pësoi një rritje prej rreth 15%.  

 

Numri total i kontratave të sigurimit arriti në 583,249 ku pjesa më e madhe, mbi 

77% i takon kontratave të lidhura në sigurimin e Jo-Jetës.  

 

Gjatë periudhës janar-dhjetor 2020, janë paguar gjithsej 49,219 dëme për të 

gjitha klasat e sigurimeve duke arritur një vlerë prej 36,576,079 euro dëme. 

Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara rreth 78.66% i takon dëmeve për 

kontratat e sigurimit të Jo-Jetës.  

http://www.xprimm.com/
http://www.ano.me/
http://www.ano.me/
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MAQEDONIA E VERIUT   
www.xprimm.com  
 

 

Sipas shifrave paraprake të publikuara nga Agjencia e Mbikëqyrjes së 

Sigurimeve në Maqedoninë e Veriut, në fund të vitit 2020 tregu i sigurimeve 

arriti një vlerë prej 10 miliardë denarë ose rreth 163 milionë euro, me një rënie 

prej 5% krahasuar me vitin 2019. 

  

Dëmet e paguara nga siguruesit mbetën afërsisht në nivel të njëjtë me vitin 

2019, me rreth 4 miliardë denarë, ose 65 milionë euro. Pjesa më e madhe e 

këtyre dëmeve është paguar për kontratat e sigurimit të Jo-Jetës 3.5 miliardë 

denarë dhe 0.5 miliardë denarë janë dëmshpërblime për kontrata të sigurimit të 

Jetës. 

  

Vëllimi i primeve të shkruara bruto në sigurimin e Jo-Jetës u ul me 4.88% në 

vitin 2020 krahasuar me vitin 2019. Ato arritën në shifrën e 8.3 miliardë denarë, 

që përbën rreth 82.71% vëllimit total të primeve të shkrua bruto.  

 

 

 

 

REPUBLIKA E SLLOVAKISË  
www.xprimm.com  

 

 

Në vitet e fundit, shoferët sllovakë janë përballur me një rritje të lehtë të 

çmimeve të sigurimeve motorike. Mbyllja e përgjithshme si pasojë e 

pandemisë, zvogëloi në mënyrë dramatike numrin e aksidenteve të trafikut në 

rrugët e Sllovakisë, por nuk pritet të ndryshojë tendenca për rritjen e primit. Si 

shembull, përpara pandemisë, më shumë se një mijë shoferë përfshiheshin në 

aksidente gjatë një muaji, ndërsa në janar ishin vetëm 727. Sipas siguruesve 

lokalë, ulja e numrit të aksidenteve në trafik është vetëm një prirje e 

përkohshme, e cila do të përfundojë me përfundimin e mbylljes nga pandemia 

COVID.  

 

Vitin e kaluar, shoferët sllovakë siguruan një makinë për një mesatare prej 126 

euro. Sipas deklaratës së Drejtorit Ekzekutiv të Byrosë Sllovake të Sigurimeve, 

Imrich Fekete, “... rritja e pritur nga viti në vit në 2021, për tarifat MTPL mund të 

jetë rreth 4%. Kjo do të thotë që primi duhet të rritet nominalisht, me një 

mesatare prej rreth 5 EUR".  

  

http://www.xprimm.com/
http://www.xprimm.com/
http://www.xprimm.com/
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RUMANI     
www.xprimm.com  

  

 

 

Vëllimi i primeve të shkruara bruto në fund të vitit 2020 për siguruesit rumunë, 

duke përfshirë edhe degët e shoqërive të sigurimeve të kompanive të huaja që 

veprojnë në vend, arriti në 12.5 miliardë RON ose rreth 2.56 miliardë euro. 

Rritja vjetore ishte rreth 5.4% e përllogaritur në monedhën vendase. Shoqëritë 

lokale të sigurimit në Rumani kanë siguruar rreth 92% të totalit të primeve, duke 

regjistruar një normë rritjeje 4.6%në terma vjetore.  

 

Sipas raportit të botuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Rumanisë, 

Primet e shkruara bruto të sigurimit të Jo-Jetës zinin rreth 81% të totalit, duke 

arritur në 1.9 miliardë euro. Ndërsa sigurimi i Jetës kishte prime me vlerë 0.66 

miliardë euro. Sigurimi shëndetësor pati një rritje prej 18% të primeve, duke 

arritur në 92.6 milionë euro, duke rritur pjesën e tyre në tërësinë e tregut me 

3.9%. Sigurimit motorike (së bashku MTPL dhe sigurimi Kasko) ruajtën sërish 

pozicionin dominues në treg, duke llogaritur rreth 71% të volumit total të 

sigurimeve të Jo-Jetës ose 57% të vëllimit total të primeve të shkruara bruto. 

 

Dëmet e paguara për sigurimin e Jetës dhe Jo-Jetës arritën së bashku në 1.42 

miliardë euro. 

 

 
  
 

http://www.xprimm.com/
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