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Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS) zhvilloi gjatë periudhës 
20-25 tetor 2014 në Amsterdam, Holandë, Mbledhjen e 21-të Vjetore me temë “Rritja 

të rrezikut”. Kjo mbledhje përkonte edhe me 20 vjetorin e IAIS-it, që sot ka rreth 210 
anëtarë nga 150 juridiksione në vende të ndryshme të botës. Pjesëmarrës në këtë 
Mbledhje Vjetore ishin përfaqësues nga autoritetet mbikëqyrëse të sigurimeve, 
shoqëritë e sigurimeve, ekspertë dhe zyrtarë të lartë të organizatave ndërkombëtare. 

V

një grup i vogël, fokusi kryesor i të cilit ishte mundësimi i bashkëpunimit mbikëqyrës dhe 
shkëmbimit të informacionit, në një trupë ndërkombëtare hartuese të standardeve të 

sfidave të reja me të cilat anëtarët e IAIS-it mund të përballen gjatë 20 viteve të 

të ardhmen dhe me çfarë rreziku mund të përballet industria.

hvillimet dhe sfidat në mbikëqyrjen e sigurimeve;
tandardet në kapitalin e shoqërive të sigurimit dhe kërkesat mbi kapitalin

minimal fillestar;
të reja për qeverisjen e siguruesve;

Tregjet e kapitalit dhe modelet e biznesit në një mjedis sfidues të normave të
interesit;

këmbja, zgjidhjet dhe bashkëpunimi mbikëqyrës. 

Gjatë ditëve të zhvillimit të mbledhjeve të komiteteve të punës u diskutua synimi për 

financiare.  

Shoqatës Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve të 
Sigurimeve

Mbledhjes

»    
»    

»    
»    

»    

M
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VËSHTRIM MBI TREGJET

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri
për periudhën janar-shtator 2014

Tregu i sigurimeve u rrit me 45.21% gjatë periudhës janar-shtator 2014. Vlera e primeve të

parë, duke arritur në 757,913 polica.

Një tjetër tregues i ecurisë së tregut, dëmet e paguara bruto në total, regjistruan një rritje

me 1.40% në krahasim me periudhën janar-shtator 2013. 

Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto i përket sigurimit motorik me rreth

1.66 miliardë lekë, apo 83.08% të totalit të dëmeve të paguara bruto.

Sigurimi i Jo-Jetës
 

Sigurimi i Jo-Jetës gjatë periudhës janar-shtator 2014 u rrit me 50.11%, krahasuar kjo me të

Sigurimi i detyrueshëm motorik

Primet e sigurimit të detyrueshëm motorik vlerësohet të kenë arritur vlerën rreth

5.03 miliardë lekë gjatë periudhës janar-shtator 2014, duke shënuar një rritje prej 86.18%

periudhës raportuese përbën 58.74% të tregut të sigurimeve.

Klasa të tjera në sigurimet e Jo-Jetës

Ndër klasat e tjera kryesore të sigurimit të Jo-Jetës veçohen:

»  , të cilat zunë 14.87% të

                tregut të Jo-Jetës;

»              

                të përgjithshme, të cilat së bashku zunë 12.54% të tregut të Jo-Jetës.

Sigurimi i Jetës  

Primet e shkruara bruto në sigurimin e Jetës u rritën me 8.96% krahasuar me periudhën

Jetës, afro 57.73%, i përket sigurimit “Jetë debitori”.

ë
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Ndarja e tregut të sigurimeve, janar-shtator 2014

Grafiku më poshtë paraqet ndarjen e volumit total të primeve të shkruara bruto sipas

grupeve kryesore. 

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-shtator 2014 u 

dominua në masën 78.96% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) 

dhe pjesa tjetër prej 21.04% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të 

transaksioneve, 93.34% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave me vlerë të 

Qeverisë, i takojnë transaksioneve të kryera me bono thesari. 

janar-shtator 2014 flasin për një dominim të transaksioneve “Blerje në tregun primar” dhe 

“Shlyerje e vlerës nominale në maturim” përkatësisht me 62.06% dhe 21.59% kundrejt 

volumit të përgjithshëm.

individualë, të cilët kryejnë rreth 97.57 % të të gjitha transaksioneve në këtë treg.

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me 
Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 
2014

Pronë dhe të tjera
21.13%

Jetë dhe shëndet
15.97%

Motorike 62.90%

D 
0.14%

E 
21.59%

C 
4.80%

B 
11.42%

A 
62.06%

A - Blerje në tregun primar

B - Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar

C 

D - Vendosje e bonos si kolateral

E - Shlyerje e vlerës nominale në maturim



Dy grupet e transaksioneve B dhe C

Transaksioni i llojit B “Shitje nga portofoli i ndërmjetësit financiar”, gjatë periudhës 

janar-shtator 2014, ka pasur një rritje prej 912 milionë lekë ose 20.51%, krahasuar me 

periudhën janar-shtator 2013, ndërsa është ulur numri i transaksioneve në masën 7.84%.

Transaksioni i llojit , gjatë periudhës 

janar-shtator 2014, ka pasur një rritje prej 105 milionë lekë ose 4.89%, krahasuar me të 

Krahasuar me periudhën janar-shtator 2013, vihet re një rritje në vlerë absolute e totalit 

të transaksioneve të llojit B dhe C të marra së bashku me rreth 1,018 milionë lekë.

Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë
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Lloji i Transaksionit Vlera nominale Ndryshimi  
 )ëkel.nlm ën( (në %)  

janar -shtator 2013 2014 `14/`13-1

B Shitje nga portofoli i ndërmjetësit  
financiar 4,450.06 5,362.55 20.51 

Individë 4,240.36 4,273.69 0.79 

Persona juridike 209.70 1,088.87 419.24 

C Blerje nga individët para afa t të 
maturimit 2,148.99 2,254.07 4.89 

Individë 1,908.99 2,034.01 6.55 

Persona juridikë 240.00 220.06 (8.31) 
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Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (

) zhvilloi gjatë periudhës 29 shtator-3 tetor 2014 në Brazil, 

me të drejta të plota në këtë organizatë. 

Temat kryesore ku u fokusua Konferenca e 39-të Vjetore e IOSCO-s ishin zbatueshmëria e 

kuadrit rregullator, qeverisja e korporatave, financimi afatgjatë në dobi të rritjes ekonomike 

tregjeve financiare të mirërregulluar me synimin për të ndikuar në rritjen e qëndrueshme 

afatgjatë të ekonomisë në mbarë globin. Tregjet e letrave me vlerë janë bërë një burim 

financimi i rëndësishëm për nxitjen e rritjes ekonomike globale. 

“... tregjet që ne 

rregullojmë janë duke u bërë gjithnjë e më shumë burime të rëndësishme financimi për 

nxitjen e rritjes ekonomike globale. Axhenda jonë e punës vazhdon të jetë e lidhur me 

lira nga rreziku sistemik.” 

Mbledhja e Bordit të IOSCO-s, me përfaqësues nga rregullatorë të letrave me vlerë si nga 

nga këndvështrimi i rregullatorëve të letrave me vlerë, për të ndihmuar në kthimin e besimit 

rreziqeve sistemike, si dhe për të lejuar që tregjet të luajnë rolin e tyre në rritjen ekonomike. 

I Fi

Jo-Bankare dhe Jo-Sigurime, me Rëndësi Sistemike (NBNI SIFIs) në tregun e ndërmjetësimit 

dhe të menaxhimit të aseteve; 

zhvillimin e tregjeve të qëndrueshme të letrave me vlerë që mbështesin produktet bankare, 

si një burim i rëndësishëm i financimit të ekonomisë reale;

Konferenca e 39-të Vjetore e IOSCO-s

ZHVILLIME TË TJERA

»    

»    



ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME) dhe infrastrukturën; 

Vazhdimin e punës për të zhvilluar një grup masash rregullatore lidhur me çështjet

ndërkufitare.

Anëtarët e IOSCO-s ranë dakord që të vazhdojë puna në një variant të përmirësuar të 

shkëmbimin e informacionit, i cili do të zëvendësojë gradualisht atë aktual. MMoU 

përdorimit të teknologjisë dhe zhvillimeve të reja të tregut.

rëndësinë e rritjes së kapaciteteve të përbashkëta rregullatore, duke përfshirë edhe 

menaxhimin e rrezikut sistemik. 

emergjencës dhe financimin afatgjatë: 

1. “Vështrim mbi rreziqet në tregjet e letrave me vlerë, 2014-2015”, i cili fokusohet në 

2. “Zgjidhje mbi financimin afatgjatë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME) dhe 

kapitalit për SME-të dhe infrastrukturën. 

zgjedhja e anëtarëve të organeve drejtuese.
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Konferenca e dytë rajonale e sigurimeve  

Në datat 1-2 tetor, në Beograd, Serbi, u organizua konferenca e dytë rajonale e sigurimeve 

me temë "Gjenerata e re e zgjidhjeve në sigurime". Konferenca u organizua nga Shoqëria e 

Risigurimit të Pronës nga Katastrofat, Europa Re.

Pjesëmarrësit në konfer

veprojnë në tregun e sigurimeve në Ballkan, kompani ndërkombëtare të risigurimit, 

Ekonomike (SECO), Organizata e Kombeve të Bashkuara me Strategjinë Ndërkombëtare për 

programit Europa Re lidhur me zhvillimin e tregut të sigurimeve nga katastrofat gjatë tre 

Pro për përmbytjet dhe sigurimit nga tërmetet të banesave dhe bizneseve në Serbi, në 

bashkëpunim me shoqërinë partnere Energoprojekt Garant që është dhe shoqëri e 

akredituar në kuadër të programit.

"Qëllimi kryesor i Europa Re 

për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore duke krijuar mundësinë në rritjen e numrit të 

pronarëve të shtëpive, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe fermerëve, të cilët do të kenë 

mbrojtje nga sigurimi në rast katastrofash natyrore”.

rajon, rëndësia e zbutjes së këtyre pasojave dhe u paraqitën këndvështrime të ndryshme 

lidhur me mundësinë e rritjes së kërkesës për sigurimin nga katastrofat në tregjet në zhvillim. 

Programi i Europa Re u paraqit si "gjeneratë e re e zgjidhjeve në sigurime" për të zbutur 

të siguruar në mënyrë afatgjatë qëndrueshmërinë financiare në rajon.

. Ata

ishin
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Takimi i 8-të i nismës së mbikëqyrjes së 
sigurimeve, CESEE 

Autoritetet mbikëqyrëse të sigurimit të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore 

(CESEE,Central Eastern and South-Eastern Europe) zhvilluan takimin e 8-të të nismës së 

mbikëqyrjes së sigurimeve në datat 2-3 tetor në Kishinau, Moldavi, me qëllim forcimin e 

shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave midis mbikëqyrësve të sigurimeve. 

Takimi  katër sesione të ndryshme. Sesioni i parë diskutoi skemën e garancisë të 

me funksionimin e këtyre skemave, mënyrat e financimit të tyre, si dhe shkëmbimin e 

takim.

ndërkombëtare në tregjet e tyre të sigurimeve. 

e sigurimit të detyrueshëm për pronën dhe mbikëqyrjen me fokus rreziku. Këto sesione u 

drejtuan nga Z. Artur Gherman (Komisioni i Tregjeve Financiare, Moldavi) dhe Z. Sergej 

tema si:

»     Kuadri ligjor për sigur onës në vende të ndryshme;

»     

»     

»     .

Takimi i 8-të i nismës shërbeu si një forum dinamik në  shkëmbimin e 

ërvojave ndërmjet përfaqësuesve të rregullatorëve nga 12 juridiksione të 

ndryshme të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, si dhe përfaqësues të Shoqatës 

Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve në Sigurime (IAIS).

  mbikëqyrjes me fokus rreziku;

CESEE

p

prtë
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Kolegjit të Mbikëqyrjes për shoqërinë 
Vienna Insurance Group (VIG)

radhës së Kolegjit të Mbikëqyrjes për shoqërinë Vienna Insurance Group (VIG). Synimi i 

AMF-së merrnin pjesë për herë të parë në këtë takim, si mbik  qyr  s të tre 

Pjesëmarrës të tjerë në takim ishin edhe përfaqësuesit e autoriteteve rregullatore të 

si dhe Drejtori Financiar (CFO) i shoqërisë VIG.

standard për të gjithë rregullatorët. Të dhënat e përfshira në këto formate vlerësimi, u 

diskutuan gjatë takimit, ku secili vend prezantoi, komentoi dhe analizoi kategoritë e veçanta 

Austriak, FMA, analizon rreziqet në nivel grupi.

Mbikëqyrësit nga secili rajon ju përgjigjën edhe pyetjeve drejtuar nga përfaqësuesja e 

EIOPA-s dhe përfaqësuesit e FMA-së lidhur me masat e marra për lehtësimin e rreziqeve dhe 

për përmirësimin e parametrave teknikë dhe financiarë në nivelet e lejuara rregullatore.

Drejtori Financiar i shoqërisë VIG prezantoi ecurinë, arritjet, strategjinë, si dhe rreziqet 

ndryshim në strategjinë e ndjekur nga grupi VIG në Shqipëri.

ë  ë

vepron ,

Solvency II

T



11ePeriodik

Seminar për mbikëqyrjen me fokus rreziku për një treg 
sigurimi më të qëndrueshëm dhe transparent

Mbikëqyrësve në Sigurime (IAIS) zhvilluan në datat 7-9 tetor, në ambientet e Bankës 

Qendrore të Armenisë, seminarin rajonal për mbikëqyrjen me fokus rreziku për një treg 

sigurimi më të qëndrueshëm dhe transparent. 

Disa nga çështjet kryesore që u trajtuan gjatë seminarit kishin të bënin me:

»     Mbikëqyrjen me fokus rrezikun  - u shqyrtuan disa prej principeve bazë të sigurimeve dhe 

»     Vlerësimin sasior dhe cilësor të rrezikut, si dhe kalibrimi i kapitalit  - u shqyrtuan 

»     Mbikëqyrjen dhe kërkesat e kapitalit për grupet e sigurimit;

»     Qeverisjen e korporatave; 

»     Administrimin e rrezikut dhe kontrollet e brendshme;

»     
dhe nevoja për një paraqitje të qartë të informacionit nga siguruesit si për tregun, ashtu 
edhe për të siguruarit. 

ndërkombëtar F )

përqasje standarde; 

n
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Seminar për mbikëqyrjen e sigurimeve

Banka Qendrore e Holandës zhvilloi në datat 20-21 tetor në Amsterdam, Holandë, seminarin 

me temë “Për mbikëqyrjen e sigurimeve”. Në këtë seminar merrnin pjesë, përfaqësues nga 

bankat qendrore, ministritë e financave, autoritetet mbikëqyrëse dhe rregullatorë të tjerë të 

tregut financiar nga vende si Azerbajxhani, Çekia, Gjeorgjia, Indonezia, Lituania, Maqedonia, 

Moldavia, Polonia, Rumania, Sllovakia, Turqia.

Ekspertë nga Banka Qendrore e Holandës prezantuan një organigramë të mbikëqyrjes së 

kategorizim i shoqërive të sigurimit duke marrë parasysh nëse përbënin shoqëri të vogla, të 

mesme, grupe kombëtare, ose ndërkombëtare. Më pas bëhej vlerësimi i rrezikut bazuar në 

kategorizimin e sipërpërmendur. Kjo metodologji e mbikëqyrjes ka për qëllim të jetë më e 

Gjatë seminarit u diskutua gjithashtu mbi vlerësimin e aseteve dhe detyrimeve në regjimin e 

Solvency II

rreziqeve të siguruesve ka ndryshuar dhe regjimi i llogaritjes së kapitalit, i cili synon të 

përmirësojë sistemet e menaxhimit të rrezikut të siguruesve, lejon mbikëqyrësit të 

vlerësojnë më mirë profilet e rrezikut të tyre dhe përafron metodologjinë mbikëqyrëse të 

vendeve të EU-së.

treg. Gjithashtu, u diskutua dhe mbi risigurimin si një mekanizëm për transferimin e kapitalit, 

mbikëqyrjen, si dhe modelimin e katastrofave natyrore.  

Bankës së Holandës. Me anë të përfshirjes së EIOPA-s dhe udhëzimeve të saj po punohet në 

t
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Mbledhje e Kolegjit të Mbikëqyrjes për shoqërinë UNIQA 
Group Austria

Austri, mbledhjen e radhës së Kolegjit të Mbikëqyrjes për shoqërinë UNIQA Group Austria, 

mbikëqyrës i dy filialeve të grupit UNIQA në Shqipëri.

përditësohet në përputhje me marrëveshjen përfundimtare të koordinimit të EIOPA-s dhe 

nga vendet e tjera.

Në mbledhje të Kolegjit të Mbikëqyrjes për shoqërinë UNIQA Group Austria, secili vend 

rregullatorët.

Secili vend pjesëmarrës analizoi kategoritë e veçanta të rreziqeve si: rreziqet 

për secilën degë apo filial.

Përfaqësuesit e menaxhimit të lartë të shoqërisë UNIQA prezantuan arritjet, performancën, 

strategjinë, rreziqet aktuale me të cilat përballet Grupi UNIQA në vendet ku ata kanë shtrirë 

Solvency II.
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Seminar mbi kuadrin rregullator lidhur me shkeljet globale 
dhe ndërkufitare në fushën e letrave me vlerë 

Organizata Ndërkombëtare e Letrave me Vlerë (IOSCO) zhvilloi në datat 21-24 tetor në 

Madrid, Spanjë seminarin mbi kuadrin rregullator lidhur me shkeljet globale dhe 

ndërkufitare në fushën e letrave me vlerë si dhe rolin e përdorimin e memorandumit 

multilateral të mirëkuptimit të IOSCO-s.

Temat e diskutuara gjatë ditëve të  seminarit kishin të bënin me:

»     Zhvillimet e fundit dhe sfidat e reja në kuadrin rregullator, bashkëpunimi dhe shkëmbimi 

»     Kryerjen efektive të inspektimeve të tregut kapital. Për vendet që kanë nënshkruar 

»     Sfidat e reja teknologjike dhe skemat komplekse në kuadër të shkeljeve globale dhe 

»     Përfshirjen më të zgjeruar të shteteve nënshkruese të memorandumit multilateral të 

»     Zbatueshmërinë e  memorandumit multilateral të mirëkuptimit të IOSCO-s.

Qëllimi i këtij seminari ishte jo vetëm ofrimi i njohurive të reja në kuadrin rregullativ dhe 
mbikëqyrës në fushën e letrave me vlerë, por ai shërbeu edhe si një platformë për 
shkëmbimin e përvojës dhe informacionit midis rregullatorëve dhe grupeve të interesit 
lidhur me sfidat praktike me të cilat po përballen institucionet financiare.

memorandumin multilateral të mirëkuptimit të IOSCO-s, pjesë e të cilit është edhe 
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, u diskutuan ndryshimet që do të bëhen në 
strukturat rregullatore;

ndërkufitare në fushën e letrave me vlerë, si dhe konkluzionet e arritura gjatë 15 viteve 
të fundit;

i informacionit si një mënyrë për forcimin e tregjeve të kapitalit ndaj shkeljeve globale 
të letrave me vlerë;

mirëkuptimit të IOSCO-s;



15

GREQI

QIPRO

Sipas të dhënave nga Shoqata e Sigurimeve të Qipros (IAC), tregu i sigurimeve në Qipro, 

ë l

kaluar. 

Në sigurimin e Jetës, primet e shkruara bruto shënuan rënie me 7.2%, duke arritur në rreth 

kaluar. 

sigurimi motorik shënuan rritje. 

LAJMET NGA RAJONI

miliardë euro për primet e shkruara bruto, krahasuar me 1.97 miliardë euro një vit më parë. 

Primet e shkruara bruto në sigurimin e Jo-Jetës përbëjnë 54.9% të totalit, me rreth 9% më 

milionë euro.

Në sigurimin e Jo-Jetës, primet e shkruara bruto u ul  n me 0.9% krahasuar me të njëjtën  ë 

RUMANI
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SLLOVENI

Siguruesit sllovenë,  gjatë gjysmës së parë të vi t 2014, njo uan një vëllim të primeve  
 isahark ën tëlu e ëm ojk rëfihs ,orue drailim 50.1 nërelv ën oturb araurkhs ët m  

e të njëjtën periudhë të vi t  të kaluar.

Sigurimi i Jetës shënoi një rënie
 

me 7.6% të primeve të shkruara bruto  
duke

 
arritur

 
në

,  
 

Në sigurimin e Jo-Jetës, primet e shkruara bruto kapën vlerën e rreth 785 milion  euro, 
 ose 1.6% më pak në krahasim me të njëjtën periudhë të vi t të kaluar. 
 Sigurimi motorik vazhdon të regjistrojë     
të shkruara bruto, megjithë përmirësimin e lehtë në tregun e shitjeve të makinave.  
Raportohet se janë shitur 3% më shumë makina të reja të regjistruara në gjashtëmujorin 
 e parë të vi t 2014 krahasuar me të njëjtën periudhë të vi t 2013.  Trendi nega v   
që pësoi volumi i primeve të shkruara bruto MTPL ka ardhur kryesisht si rezultat i  
çmimeve konkurruese agresive midis kompanive të sigurimit, duke çuar në 
 

Volumi i primeve të shkruara bruto për sigurimin e pronës u rrit me rreth 2%, duke  
arritur në rreth 143 milionë euro. Nga ana tjetër, dëmet e paguara bruto në sigurimin e  
pronës shënuan një rritje me 5%, shkaktuar pjesërisht nga dukuritë natyrore, të cilat  
prekën tërë territorin e Sllovenisë në fillim të vi t 2014. 

ë
m

tarifa më të lira, si dhe ulje të mëdha.

rreth 270.4 milionë euro.

një trend nega v në volumin e primeve  

ë




