
bruto kapin vlerën prej 7,089,541 mijë
Gjatë vitit 2008, primet e shkruara 
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I.  Mbi zhvillimin e një programi trajnimi, 
mbi mbikëqyrjen me bazë risku

II. Vështrim mbi tregjet e mbikëqyrura
II. 1 Vështrim mbi tregun e sigurimeve për 

III. Ngjarje dhe zhvillime të tjera
III. 1 Ftesë nga IAIS,  për anëtarësim në 
Grupin e Koordinimit të Pensioneve (PCG)

III. 2 Zhvillohet seminari “Studim  mbi 
efektshmërinë e fondeve të pensioneve 
private.”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me 
mbështetjen e Bankës Botërore, në kuadër të 
projektit të saj për një mbikëqyrje efektive në 
AMF, zhvilloi një program trajnimi i konceptuar 
në tre faza.

                                                           Vijon në faqen 2

lekë, përkundrejt 5,935,377 mijë lekë të 
realizuara në vitin 2007. 
Tregu i sigurimeve shënoi një rritje në masën 
19.45% nga viti i kaluar, ku 90.63% e kësaj rritje 
i takon tregut të sigurimeve të Jo Jetës, ndërsa 
9.37% tregut të sigurimeve të Jetës.

Vijon në faqen 3

Për të forcuar kapacitetin e saj, PCG kërkon që të 
zgjerojë numrin e anëtarëve. Për ato anëtarë të 
IAIS, të cilët kanë përgjegjësi të dyfishta për të 
mbikëqyrur dhe tregun e sigurimeve dhe atë të 
pensioneve, ajo u jep një mundësi, për të qenë të 
pranishëm në çështje, të cilat janë të lidhura me 
arritjen e pajtueshmërisë me standardet 
mbikëqyrëse për të dy sektorët.

Vijon në faqen 4

Organizata për Zhvillim dhe Kooperim Ekonomik 
(OECD) në bashkëpunim me  Bankën Botërore 
(WB), zhvilluan seminarin me temë: “Studim mbi 

Efektshmërinë e Fondeve të Pensioneve Private”  më 
datë 9 janar 2009, në Meksikë.

Vijon në faqen 5

Të rëndësishme

Çrregullimet financiare, të cilat filluan me krizën në 
tregun e kredive hipotekore, me cilësi të ulët në 
Shtetet e Bashkuara në mesin e vitit 2007, kanë 
shkaktuar një goditje të rëndë në administrimin e 
pensioneve private.

Vijon në faqen 6

... Vijon nga numri i kaluar

Kapitulli 1
Nevoja në rritje për ndërgjegjësimin dhe edukimin 
mbi risqet dhe çështjet e sigurimeve (Pjesë e 
shkëputur nga botimi i OECD: Përmirësimi i 
edukimit financiar dhe ndërgjegjësimi mbi 
sigurimet dhe pensionet private)

Shumëllojshmëria dhe tendencat e sipërmarrjeve në 
sigurime, ndërmjetësit dhe kanalet e shpërndarjes. 

Pozicionet e ofruesve dhe shpërndarësve janë të 
diversifikuara në sektorin e sigurimeve. Në vendet e 
OECD, ofruesit e specializuar siç janë siguruesit 
kombëtarë dhe të huaj (të cilët kanë patur akses të lirë 
në tregjet vendase si rrejdhojë e liberalizimit), si edhe 
shoqëritë e përbashkëta dhe të ndara ofrojnë 
produkte të sigurimit të jetës dhe jo-jetës, në një 
kontekst tradicional, megjithëse të ndryshueshëm, të 
rregullimit dhe të mbikëqyrjes.

Vijon në faqen 15

III. 3 Tregjet e pensioneve në fokus ( Pjesë e 

botimi 5)

IV. Përmirësimi i edukimit financiar dhe 
ndërgjegjësimi mbi sigurimet dhe pensionet 
private

Mbi zhvillimin e një
programi trajnimi,
mbi mbikëqyrjen me
bazë risku

Vështrim mbi tregjet
e mbikëqyrura
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Përmirësimi i edukimit
financiar dhe
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sigurimet dhe
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që shërbeu si një trajnim on-job për stafin e AMF së.

kanë të bëjnë me mbikëqyrjen efektive.
të fundit në fushën e mbikëqyrjes dhe problemeve që

owiak dhe Z. Rodney Lester.

Mbi zhvillimin e një
programi trajnimi, mbi
mbikëqyrjen me bazë risku

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me 
mbështetjen e Bankës Botërore, në kuadër të 
projektit të saj për një mbikëqyrje efektive në 
AMF, zhvilloi një program trajnimi i konceptuar 
në tre faza.

Në fazën e parë, e cila u zhvillua gjatë periudhës 
12-16 janar 2009, në hotel “Rogner”, Tiranë,  u 
synua drejt njohjes së thellë dhe shikimit praktik 
mbi mbikëqyrjen me bazë risku me anë të 
leksioneve të përgatitura nga eksperti i Bankës 
Botërore Z. Frank Mackowiak, i cili u ndoq me 
interes dhe u shoqërua me pyetje dhe diskutime 
nga stafi pjesëmarrës i AMF.

Gjatë fazës së parë u trajtuan çështje të ndryshme 
që përfshinë: Mbikëqyrjen me bazë risku, modelet e 
vlerësimit të riskut, qeverisjen e kompanive të 
sigurimit, modelet aktuariale për sigurimin e jetës, 
elementet e përgatitjes së analizave financiare të 
kompanive të sigurimit, licencimin dhe mbikëqyrjen 
e vazhdueshme, vlerësimin e mjaftushmërisë së 
provigjoneve në sigurimin e përgjithshëm, 
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inspektimin dhe standardet ndërkombëtare të 
raportimit, etj.

Faza e dytë, e cila u zhvillua gjatë periudhës 19-
23 janar, konsistoi në vizitën studimore të stafit 
të AMF-së pranë kompanive të sigurimit, drejtuar 
nga eksperti i Bankës Botërore, Z. F. Mackowiak, i 
cili përgatiti dhe dha një seri ushtrimesh praktike 
mbi mbikëqyrjen me bazë risku dhe një pyetësori 

-

Z. F. Mackowiak, prezantoi në këtë vizitë 
studimore, sesi AMF po mendon të zhvillojë më 
tej procesin e mbikëqyrjes në sektorin e 
sigurimeve. 

Në përfundim të trajnimit, i cili përfaqësoi dhe 
fazën e tretë të tij, u zhvillua një seminar, në 
datat 26-27 janar, në të cilin morën pjesë stafi i 
AMF-së, konsulentët e BB: Zj. Serap Gonulal, Z. 
Frank Mack

Qëllimi i seminarit ishte, diskutimi mbi të rejat më 

Zj. E. Gjoni, Kryetare e AMF, dhe përfaqësues të Bankës Botërore

Stafi i AMF, gjatë zhvillimit të seminarit



Në portofolin
mijë lekë, apo 78.46% të totalit.
u përket sigurimeve motorrike me 1,215,859
Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto 
mijë lekë, ose 18.19% më shumë se në  vitin 2007.
sigurimeve në vitin 2008 ishte rreth 1,549,685

viti 2007.

Jo Jetës u rrit në masën 55.90% .
volumi i primeve të sigurimit vullnetar të 
detyrueshëm u rrit në masën 3.05%, ndërsa
Në vitin 2008, volumi i primeve të sigurimit të

në të njëjtën periudhë të vitit 2007. 
Numri i k

sigurimi, përkundrejt 543,743 kontrata të lidhura
Gjatë vitit 2008 u lidhën 692,334 kontrata 

5,935,377 mijë lekë të realizuara në vitin 2007.
vlerën prej 7,089,541 mijë lekë, përkundrejt
Gjatë vitit 2008, primet e shkruara bruto kapën 

sigurimeve për vitin 2008

onkluzioneve të seminarit, i cili u cilësua mjaft i 
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Çështjet që u diskutuan ishin:

- Qeverisja e Kompanive (Corporate Governance)
- Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar SNRF (IFRS)

- MTPL dhe Green Card in Europe
- Sigurimi Jetës (Life Insurance) 

Diskutimi më pas, rreth çështjeve të mësipërme 
nga pjesëmarrësit, shërbeu dhe si përmbledhje e 
k
vlefshëm.

Stafi i AMF, gjatë zhvillimit të seminarit

Vështrim mbi tregjet
e mbikëqyrura

I. Vështrim mbi tregun e

Tregu i sigurimeve shënoi një rritje në masën 
19.45% nga viti i kaluar, ku 90.63% e kësaj rritje i 
takon tregut të sigurimeve të Jo Jetës, ndërsa 
9.37% tregut të sigurimeve të Jetës. Përsa i takon 
rritjes së tregjeve në veçanti, u shënua një rritje 
në masën 26.40% të sigurimeve të Jetës dhe 
18.93% të sigurimeve të Jo Jetës. 

ontratave të sigurimit të Jo Jetës 
kapi vlerën 633,942 nga 502,810 që i takojnë të 
njëjtës periudhë të një viti më parë. Portofoli 
“Sigurimi i shëndetit” ka shënuar rritjen më të 
madhe të numrit të kontratave, me 93,742 
kontrata ose në masën  88.18% më shumë se 

Vlen të përmendet, rritja në masën 42.65% e 
numrit te kontratave të sigurimit të Jetës kundrejt 
të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Numri i 
kontratave të sigurimit të Jetës shënoi  vlerën 
58,392 nga të cilat sigurimi “Jeta dhe Shëndeti në 
udhëtim” pati një rritje prej 7,870 kontrata ose 
64.05%, duke shënuar dhe dinamikën më të lartë 
në rritjen e kontratave të sigurimit të Jetës.

Totali i dëmeve të paguara bruto nga shoqëritë e 

"Kartoni Jeshil" kemi një ulje 
të dëmeve të paguara bruto nga shoqëritë e 
sigurimit me rreth 6.68% dhe ulje të numrit të 
dëmeve të paguara me rreth 19.66% krahasuar me 
vitin 2007.
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Për të forcuar kapacitetin e saj, PCG kërkon që të 
zgjerojë numrin e anëtarëve. Për ato anëtarë të 
IAIS, të cilët kanë përgjegjësi të dyfishta për të 
mbikëqyrur dhe tregun e sigurimeve dhe atë të 
pensioneve, ajo u jep një mundësi, për të qenë të 
pranishëm në çështje, të cilat janë të lidhura me 
arritjen e pajtueshmërisë me standardet 
mbikëqyrëse për të dy sektorët. Për ato anëtarë të 
IAIS, të cilët nuk janë përgjegjës për mbikëqyrjen 
në fushën e pensioneve, kjo krijon një mundësi 
për të marrë në konsideratë çështje të 
mbikëqyrjes së sigurimeve në kontekstin e 
pensioneve. 

Në ftesën për anëtarësim,  sjellë pranë AMF nga 
Kryetari i Grupit të Koordinimit të pensioneve, 
IAIS, dëshiron pjesëmarrjen dhe vlerëson marrjen 
në konsideratë të ftesës për anëtarësim. Ndër të 
tjera thekson: “Interesimi juaj për tu përfshirë në 
këtë projekt  dhe gatishmëria juaj për të kontribuar, 

Ngjarje dhe zhvillime të tjera

I. Ftesë nga IAIS, për anëtarësim
në Grupin e Koordinimit të
Pensioneve (PCG)

Tabelë: Volumi i primit të shkruar bruto në periudhën janar - dhjetor (2007 – 2008)

Grafik: Pjesëmarrja e shoqërive në tregun e sigurimit për
            periudhën janar – dhjetor  2008 (Jo Jeta)

Grafik: Volumi i primit të shkruar bruto në periudhën 
            janar – dhjetor 2008 (Jeta dhe Jo Jeta)



, qeverisjen çështjeve mbi anuitet vjetore

me përpjekjet për të:
ontribuoi  te IAIS-i

dhe IOPS-it në 2006, ka vendosur bazat për 
uar ndërmjet IAIS-it

 në lidhje me mbikëqyrjen e pensioneve.
opozojë një model të strategjisë së IAIS-it

së IAIS-it.
kontributeve, nga grupet përkatëse të punës  

dhe qeverisjen me koordinimin e anuitetet
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do të përmirësojnë punën e ardhshme të PCG-së”. 

Si një palë përfshirëse në IAIS, Grupi i 
Koordinimit të Pensioneve (PCG) u formua për të 
lehtësuar arritjen e qëllimit të lidhjes së ngushtë 
ndërmjet fushës së sigurimeve dhe pensioneve. 
Pajtueshmëria midis këtyre dy sektorëve është 
shumë e rëndësishme.  

Detyrat e Grupit të Koordinimit të Pensioneve 
(PCG) janë:

o Të propozojë një model të një kuadri 
bashkëpunimi, në mënyrë që të lehtësojë 
kontaktet ndërmjet dy organizatave.

o Të pr

o Të kontrollojë përputhjen e principeve, 
standardeve dhe praktikave mbi rregullimin 
dhe mbikëqyrjen në fushën e pensioneve  të 
OECD/IOPS  me principet, standardet dhe 
udhëzimet e IAIS-it e gjithashtu, t'i japë 
komente OECD/IOPS-it  aty ku është e 
përshtatshme.

o Të monitorojë shkallën e përfshirjes të 
anëtarëve të ndryshëm të IAIS-it në 
mbikëqyrjen në fushën e pensioneve.

Marrëveshja e Punës e nënshkr

aktivitetet e PCG-së. Brenda strukturës të krijuar 
nga Marrëveshja e Punës, PCG k

o Lehtësuar kuptimin e ndërthurjeve të 
mundshme të punës ndërmjet IAIS-it dhe IOPS-
it me prezantime mbi sistemin e pensioneve 
në juridiksionet e anëtarëve të IAIS-it dhe të 
lehtësojë kuptimin e përdorimit të produkteve 
të sigurimit në tregun e pensioneve e  
përfshirjen e anëtarëve të IAIS-it në 
mbikëqyrjen e fushës së pensioneve.

o Bërë identifikimin e ndërthurjes/dyfishimit të 

dhe licencimin, etj., ndërmjet vendosjes së 

standardeve të punës respektivisht nga IAIS 
dhe IOPS/OECD.

o Mundësuar rritjen e marrëdhënieve 
bashkëpunuese ndërmjet IAIS-it dhe IOPS-it në 
ndërmarrjen e projekteve të përbashkëta mbi 

o Siguruar përputhshmërinë e standardeve 
mbikëqyrëse të publikuara nga IOPS dhe IAIS 
me komente dhe rishikime mbi draft 
dokumentet e IOPS-it për vlerësimin e fondeve 
të pensioneve, përdorimin e të drejtës së 
ndërhyrjes dhe për paketën e mbikëqyrjes me 
bazë risku.

II. Zhvillohet seminari “Studim 
mbi efektshmërinë e fondeve
të pensioneve private.”

Organizata për Zhvillim dhe Kooperim Ekonomik 
(OECD) në bashkëpunim me  Bankën Botërore 
(WB), zhvilluan seminarin me temë: “Studim mbi 
Efektshmërinë e Fondeve të Pensioneve Private” 
më datë 9 janar 2009, në Meksikë.  

Qëllimi i seminarit ishte, paraqitja dhe diskutimi i 
temave respektive në një audiencë akademikësh e 
përfaqësuesish nga industria e pensioneve. 
Diskutimet u përqëndruan në masat optimale që 
janë marrë e duhen konsideruar ndërmjet 
vendeve të ndryshme mbi efektshmërinë e 
menaxhimit të fondeve private. 

Seminari u zhvillua në tre sesione dhe një 
tavoline të rrumbullakët. 
Përfaqësues nga Organizata për Zhvillim dhe 
Kooperim Ekonomik dhe Banka Botërore, të 
drejtuar nga një moderator, paraqitën diskutimet 
e tyre e po ashtu ju përgjigjën edhe pyetjeve nga 
audienca. 



tjerë të vlerësimit të kapaciteteve të sistemeve të 

o Krahasimi pas kompensimit
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Sesioni i parë, bëri një përmbledhje të të gjitha të 
dhënave që përdoren për të kryer analizat, të cilat 
do shërbejnë për të kuptuar efektshmërinë, duke 
u përqëndruar në grumbullimin e të dhënave të 
domosdoshme. 

Ky sesion u pasua nga sesioni i dytë, në të cilin u 
diskutuan aspektet teorike mbi alokimin e 
burimeve strategjike, si dhe etapat që duhen 
ndërmarrë duke dhënë kështu një rishqyrtim të 
çështjeve në vlerësimin e duhur mbi  
interpretimin financiar, që lidhen me faktorët e 

pensioneve. 

Sesioni i tretë dhe përfundimtar, krijoi mundësimin 
e një forumi nga ekspertë, të cilët dhanë 
observacionet dhe interpretimet e studimeve të 
paraqitura, duke i parë nga një perspektivë 
politikash më të gjera e duke këshilluar kështu, 
një shtrirje sa më të mirë.

Disa nga temat e trajtuara në këtë seminar, ishin: 

o OECD-WB, Bashkëpunimi i Pensioneve Private, 
studim që krahason efektshmërinë e investimit 
të fondeve të pensioneve private në disa vende 
të Amerikës Latine, CEE (vendeve të Evropës 
Qendrore & Lindore) si dhe OECD countries 
(vendeve pjesëtare të Organizatës për Zhvillim 
dhe Kooperim Ekonomik) - (partnerë privatë 
shërbimesh financiare: BBVA, ING dhe VB) 

o Studimi mbi efektshmërisë e kryerjes së 
investimit

o Analiza e deritanishme
o Sistemi i menaxhimit të fondit të pensioneve 
në botë

o Rregullatori i investimit sipas vendeve të 
ndryshme

o Asetet dhe akokimi i tyre 
o Grafika e zhvillimit të aseteve 
o Statistikat bazë të kompensimeve reale
o Kompensimi mesatar vjetor dhe shmangia e 
tyre nga normat

o Problemet dhe ndikimet e mundshme me të 
dhënat e raportuara mbi kryerjen e investimit

o Analiza shpjeguese mbi kryerjen e investimit

Temat e sipërpërmendura u ndoqën me mjaft 
interes nga të pranishmit e pati mjaft pyetje e 
diskutime rreth tyre.

III. Tregjet e pensioneve në 
fokus (Pjesë e shkëputur nga 
botimi i OECD, dhjetor 2008, 
botimi 5)
Të rëndësishme

Çrregullimet financiare, të cilat filluan me krizën 
në tregun e kredive hipotekore, me cilësi të ulët në 
Shtetet e Bashkuara në mesin e vitit 2007, kanë 
shkaktuar një goditje të rëndë në administrimin e 
pensioneve private. 

o Nga tetori 2008, asetet totale të të gjithë 
fondeve të pensioneve në OECD, kanë pësuar 
një rënie prej 3.3 trilion USD, ose 20% në 
krahasim me dhjetorin 2007. Duke përfshirë 
dhe asete të tjera të pensioneve private, siç 
janë ato të mbajtura në Llogaritë Individuale të 
Daljes në Pension (IRA-s) në Shtetet e Bashkuara 
dhe planet e ngjashme personale të pensioneve 
në vendet e tjera, humbja rritet në rreth 5 
trilion USD. 

o Edhe pse ndikimi, në afatshkurtër, është në 
mënyrë të dukshme negativ, fondet e 
pensioneve, nga natyra që kanë, duhet të 
punojnë me një shtrirje kohore të gjatë dhe 
performanca e tyre, gjithashtu do të vlerësohet 
mbi këto baza. Nëqoftëse dikush do të hidhte 
një vështrim mbi të ardhurat gjatë 15 viteve të 
fundit, deri në tetor 2008, gjithsesi ende 
shfaqet një tablo pozitive. Për shembull, 
mesatarja e normës reale të të ardhurave 
vjetore të fondeve të pensioneve në Suedi ishte 
8.5% dhe në Shtetet e Bashkuara dhe 
Mbretërinë e Bashkuar gjatë kësaj periudhe 
ishte 6.1%.



financimit. 
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jetesës) (eng: target date or lifestyle funds) të 
cilat kalojnë drejt investimeve me risk më të 
ulët ndërsa data e daljes në pension afrohet pa 
pasur domosdoshmërinë e ndërhyrjes së 
anëtarit. 

o Si përfundim, në kontekstin e krizës financiare 
dhe të rritjes së shpejtë të planeve me 
kontribut të përcaktuar, programet efektive 
mbi edukimin financiar dhe instrumentet e 
shpërndarjes së informacionit janë shndërruar 
në mjete shumë të rëndësishme për 
mirëfunksionimin e sistemit të pensioneve 
private.   

Kriza financiare, e cila filloi me krizën në tregun 
e kredive hipotekore me cilësi të ulët në Shtetet 
e Bashkuara në mesin e vitit 2007, ka ndikuar në 
disa aspekte të ekonomisë, duke përfshirë dhe 
marrëveshjet e pensioneve private.
Tregjet e kapitaleve kanë rënë me afërsisht 50% 
nga fillimi i vitit deri në tetor 2008. Rënia në 
tregjet e kapitaleve ka goditur sistemet e 
pensioneve private, duke çuar në humbje të 
mëdha nga investimet dhe në rënie të niveleve të 

Nga tetori 2008, asetet totale të të gjithë 
fondeve të pensioneve në OECD kanë rënë me 
rreth 3.3 trilion USD, ose afërsisht 20% nga 
dhjetori 2007. Duke përfshirë asete të tjera të 
pensioneve private, siç janë ato të mbajtura 
sipas planeve personale në Shtetet e Bashkuara 
(p.sh. IRA-s) dhe në vende të tjera, humbja rritet 
në rreth 5 trilion USD. 
Fondet e pensioneve kanë përjetuar një të ardhur 
negative mesatarisht me rreth 20% në terma 
nominalë (22% në terma realë) që nga fillimi i 
vitit. Pjesa më e madhe e humbjes i përket 
fondeve të pensioneve në Shtetet e Bashkuara (2.2 
trilion USD nga totali prej 3.3 trilion i humbjeve 
në OECD) duke qenë se, ato përbëjnë më shumë se 
gjysmën e aseteve të fondeve të pensioneve të të 
gjithë vendeve OECD dhe përjetuan performancën 

Kryeartikull Special: Pensionet Private dhe 
Çrregullimet në Tregjet Financiare të Vitit 2008  

Cilat janë ndërlikimiet kryesore të krizës 
financiare në kursimet për pensione të njerëzve?

o Për njerëzit që paguajnë në fonde pensionesh 
me kontribute të përcaktuara, ndikimi i krizës 
varet në mënyrë kritike në alokimin e aseteve 
të fondeve dhe në moshën e anëtarëve. 
Punonjësit më të vjetër me një ekspozim të 
lartë të kapitalit janë më shumë të ndikuarit. 
Punonjësit më të rinj, nga ana tjetër, mund të 
përfitojnë nga të ardhura më të larta të 
investimeve potenciale mbi kontributet e 
ardhshme. 

o Në fondet e pensioneve me përfitime të 
përcaktuara, përfitimet janë të lidhura me 
pagat individuale, kështu që shqetësimi 
kryesor lidhur me politikën është përkeqësimi i 
niveleve të financimit. Anëtarët e këtyre 
planeve rrezikojnë të përjetojnë një pakësim të 
përfitimeve të pensionit, i cili ka shumë 
mundësi të ndodhë nëse kompania 
sponsorizuese shkon në falimentim.

Cilat janë reagimet e mundshme nëpërmjet 
politikave ndaj çrregullimeve të tregut financiar?

o Për të plotësuar kërkesat e tyre për financimin 
e fondeve të pensioneve pas të ardhurave 
zhgënjyese nga investimet, shumë prej 
kompanive mund të detyrohen të rrisin 
kontributet e tyre në fondet e pensioneve me 
përfitime të përcaktuara, të cilat ishin tashmë 
të larta si rezultat i planeve të rimëkëmbjes së 
zbatimit pas rënieve të tregut të kapitaleve në 
periudhën 2000 – 2002. Disa rregullatorë janë 
duke marrë në konsideratë t'i japin fondeve të 
pensioneve dhe punëdhënësve sponsorizues të 
tyre, më shumë kohë në mënyrë që nivelet e 
financimit të arrijnë në nivelet e targetuara që 
të evitohet sforcimi i mëtejshëm i punonjësve 
në kohën që situata e përgjithshme ekonomike 
është duke u përkeqësuar. 

o Për planet e pensioneve me kontribut të 
përcaktuar, do të ketë një përqëndrim të 
politikave në mekanizmat e përshtatshëm të 
mospagimit dhe në dizenjimin e fondeve të 
ashtuquajtura “autopilot” (siç janë fondet me 
afat të përcaktuar ose fondet për mënyrën e 



Fondet e mjaftueshme për moshën e pleqërisë.

këtë bazë
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shitur një aset në një moment kohor në të 
ardhmen).  Ekspozimi i drejtpërdrejt ndaj “pjesës” 
toksike të produkteve të strukturuara dhe titujve 
të mbështetur në asete, mund të arrijë deri në 3% 
të aseteve që janë në menaxhim për industrinë e 
fondeve të investimeve në tërësi. Megjithatë, 
alokimet ndryshojnë nga njëri vend tek tjetri dhe 
ndërmjet fondeve, ku disa ka të ngjarë të pësojnë 
humbje shumë më të mëdha se të tjerët.    

Përvoja e mëparshme, me situata të ngjashme, 
mund të jetë e dobishme në këtë aspekt. Rënia e 
fitimeve nga aksionet gjatë periudhës 2000 – 2002 
ka qenë po aq serioze sa edhe në vitin 2008, 
megjithëse kjo e fundit ka qenë shumë më e 
shpejtë. Pavarësisht ashpërisë dhe afërsisë se 
këtyre dy rënieve të tregut, fondet e pensioneve 
kanë pasur një performancë pozitive gjatë dhjetë 
viteve të fundit deri në tetor të vitit 2008. Për 
shembull, mesatarisht, norma nominale vjetore e 
kthimit të fondeve të investimeve gjate 
pesëmbëdhjetë viteve të fundit ka qenë 11.8% në 
Suedi (8.5% në terma realë), 10.6% në Shtetet e 
Bashkuara (6.1% në terma realë) dhe 9.2% në 
Mbretërinë e Bashkuar (6.1% në terma realë).  
Përqendrimi tek kthimi i një viti të vetëm jep një 
pamje keq informuese të aftësisë së fondeve të 
pensioneve për dhënien e pensioneve të 

investimeve kanë edhe nevoja shume të vogla 
likuiditeti në lidhje me totalin e aseteve në 
menaxhim. Kjo do të thotë se ato nuk kanë nevojë 
të shesin asete me çmimet e ulëta korrente për të 
përmbushur pagesat e përfitimeve dhe 
shpenzimet e tjera, meqenëse ato mund të 
bazohen tek hyrja e rregullt e kontributeve dhe e 
të ardhurave të investimeve edhe nëse të dytat 
pësojnë rënie.  Si përjashtim kryesor janë 
përcaktuar planet e përfitimeve me akumulime të 
ngrira. Këto plane mbështeten gjerësisht në 

Megjithëse ndikimi afatshkurtër është qartazi 
negativ, fondet e pensioneve, nga natyra e tyre, 
duhet të punojnë me një horizont të gjatë kohor 
dhe performanca e tyre duhet të vlerësohet mbi 

e dytë më të keqe të investimeve. Vetëm katër 
vende të tjera OECD përjetuan keqësime në të 
ardhurat e fondeve të pensioneve më shumë se 
minus 20% në terma nominalë. Në terma 
absolutë, humbja e dytë më e madhe ishte ajo e 
Mbretërisë së Bashkuar (0.3 trilion USD), e ndjekur 
nga ajo e Australisë (0.2 trilion USD). 
Humbjet e investimeve në të gjitha planet e 
pensioneve private të OECD (duke përfshirë 
llogaritë individuale të pensioneve dhe kontratat 
e sigurimit të pensionit) janë vlerësuar në 5 trilion 
USD, nga të cilat 3.3 trilion vetëm në Shtetet e 
Bashkuara. Këto humbje ndonëse substanciale, 
janë të vogla në krahasim me rënien në vlerat e 
kapitalit. Fondet e pensioneve kanë përfituar nga 
të pasurit portofole investimesh të diversifikuara, 
shpesh me një përqindje të lartë të investuar në 
bono, normat e kthimit të të cilave, janë më të 
ulëta por më të qëndrueshme se sa ato në 
kapitale. Në dhjetor 2007, në 13 nga 22 vende 
OECD për të cilat kishte informacion, mbi 50% e 
aseteve ishin investuar në bono, dhe rreth 60% e 
këtyre investimeve ishin në bono të qeverisë.     
Ndikimi i krizës në kthimet e investimeve  ka qenë 
më i madh tek fondet e pensioneve, në ato vende 
në të cilat kapitalet përfaqësojnë më shumë se një 
të tretën e aseteve të investuara, ku Irlanda është 
prekur më shumë me -30% në terma nominale. 
Fondet Irlandeze të pensioneve kane qenë më të 
ekspozuarat ndaj kapitaleve me një mesatare prej 
66% të aseteve të ndjekura nga Shtetet e 
Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia.        
 
Megjithatë, ndikimi i plotë në kthimet e  
investimeve do të zbulohet vetëm atëherë kur 
fondet e investimeve do të paraqesin pranë 
autoriteteve të tyre të mbikëqyrjes raportet 
vjetore për vitin 2008. Në mënyrë të veçantë, 
ekziston një mungesë qartësie lidhur me 
specifikimin e vlerësimit të disa aseteve jolikuide 
– ato që nuk mund të kthehen në para fizike 
menjëherë, të tilla si pasuritë e paluajtshme apo 
të ashtuquajturat produkte të strukturuara (të 
cilat kombinojnë pagesën periodike me një normë 
të paracaktuar dhe një tjetër komponent, që 
shpeshherë është alternativa për të blerë apo 



për të njohur situatën reale të fondeve
të mëdha se sa asetet). Mund të jetë e vështirë 
mëdha financimi (detyrimet e pensioneve më 

financimit

fondit dhe në moshën e anëtarëve  

Për personat qe paguajnë në fondet e pensioneve 
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anuitetet në pension. Kështu ndodh në shumë 
vende të Amerikës Latine dhe të Evropës Lindore 
ku sistemet e kontributeve te përcaktuara janë të 
detyrueshme. Megjithatë, shumë prej këtyre 
sistemeve janë relativisht të reja, kështu që numri 
i punëtorëve më të vjetër që preken është i 
kufizuar. Gjithashtu, në shumë prej këtyre 
vendeve, punëtorët më të vjetër janë të kufizuar 
lidhur me llojin e portofolit të investimit që ata 
mund të zgjedhin. Alternativat e paracaktuar, për 
ata që nuk bëjnë një zgjedhje aktive investimi, ka 
tendencë të investohet në mënyrë të kujdesshme.  
Situata është e ndryshme në vendet e tjera. Për 
shembull, në sistemin me kontribute të 
përcaktuara në Australi dhe në Shtetet e 
Bashkuara, blerja e anuiteteve në pension nuk 
është e detyrueshme. Por alternativa e 
paracaktuar e investimit për punëtorët me të 
vjetër mund të përfshijë nga 50 deri ne 60% të 
aseteve te investuara në aksione. Edhe nëse këta 
persona i ruajnë kursimet e tyre në aksione duke 
pritur rimëkëmbjen, atëherë të ardhurat e 
pensionit do të jenë së paku përkohësisht më të 
ulëta. 

E ardhura e pensionit, e siguruar nëpërmjet 
planeve të pensioneve me përfitime të 
përcaktuara nuk preket, në parim, nga ndryshimet 
e fitimeve të investimeve. Megjithatë, çmimet më 
të ulëta të aseteve përkeqësojnë aftësinë e tyre 
paguese. Disa vende të OECD-së, me sisteme të 
mëdha përfitimi të përcaktuar si Kanadaja, 
Irlanda, Holanda, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar 
dhe Shtetet e Bashkuara po raportojnë nivele më 
të ulëta financimi dhe, në disa raste, mungesa të 

për shkak të praktikave të kontabilitetit që 
përdoren nga industria e pensioneve. Vlera e 

Në planet e pensioneve me përfitime të 
përcaktuara, përfitimet janë të lidhura me pagat 
individuale, kështu që shqetësimi kryesor i 
politikes është përkeqësimi i niveleve të 

kufizimin e aseteve të tyre për përmbushjen e 
pagesave të përfitimeve në mënyrë që kur vlerat e 
aseteve të pësojnë rënie drastike, ata nuk mund të 
presin derisa tregu të rigjenerohet që të shesin 
dhe që mund të jenë të detyruar të shesin me 
humbje. Kështu veprohet me shumë plane ne 
Mbretërinë e Bashkuar dhe kështu po veprohet 
gjithnjë e më shumë në Shtetet e Bashkuara. 
  Parashikimi më afatgjatë varet padyshim në atë 
çfarë ndodh në tregje. Optimistët mund të 
argumentojnë që rënia shumë më e shpejte e 
vlerave krahasuar me periudhën 2000 – 2002, 
është pasojë e lidhjeve më të ngushta në sistemin 
financiar dhe se rigjenerimi do të jetë i shpejtë. 
Pesimistët mund të thonë se shkatërrimi 
pararendës nuk u pasua nga një gremisje e madhe 
dhe nga një recesion i thellë në të gjitha vendet e 
zhvilluara siç po ndodh tani.  
Pavarësisht se çfarë ndodh, nëse vazhdon 
performanca e dobët e tregjeve financiare, atëherë 
aftësia e fondeve te pensioneve për te 
përmbushur detyrimet e ardhshme mund të 
dëmtohet. Efekti mund te jetë i rëndësishëm, nëse 
gjatë disa viteve norma reale e kthimit të fondit të 
investimeve mbetet dukshëm poshtë synimeve 
afatgjata të fondit.      

Në sistemet me kontribute të përcaktuara, 
pensionet varen në mënyrë të drejtpërdrejtë tek 
vlera e tregut të aseteve që mbahen në llogari 
individuale. Një rënie e madhe e vlerës së aseteve 
mund të mos krijojë ndonjë problem për 
punëtorët e rinj, të cilët mund të presin që tregjet 
të rimëkëmben në tërësi në planin afatgjatë. 
Ndërkohë që, për punëtorët në prag të pensionit, 
rënia e madhe e vlerës së aseteve mund të 
nënkuptojë humbje të përhershme të të 
ardhurave, nëse paratë e kursyera në llogaritë e 
pensioneve duhet të përdoren për të blerë 

Implikimet e krizës financiare në kursimet për 
pension  

me kontribute të përcaktuara,  ndikimi i krizës 
varet përfundimisht ne alokimin e aseteve të 



falimenton

tej situatën e fuqisë paguese. Nivelet totale të 
eg e vlerës  së detyrimeve ka përkeqësuar më

detyrimeve të pensioneve në bilancet e një 
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sponsorizojnë ato që të hartojnë një plan 
rimëkëmbje për uljen e defiçitit. Në shumicën e 
rasteve, plani do të përfshijë kontribute shtesë të 
punëdhënësve, megjithëse në disa raste përfitimet 
mund të pësojnë ulje. Për shembull, në Holandë, 
ku indeksimi i kushtëzuar i përfitimeve është i 
shpërndarë gjerësisht, fondet e pensioneve ka të 
ngjarë të reagojnë ndaj niveleve më të ulëta të 
financimit duke ndaluar indeksimin e përfitimeve 
ndaj inflacionit të pagave derisa të rimëkëmben 
nivelet e financimit. Prandaj, të ardhurat e 
pensionisteve do të pësojnë ulje në terma realë, 
ndërkohë që vlera reale e përfitimeve të 
akumuluara do të ulet në mënyrë të njëjtë. Kur 
financimi do të rimëkëmbet në një nivel 
mjaftueshmërisht të lartë, fondet e pensioneve do 
të kompensojnë indeksimin e humbur me 
përfitime më të larta.   
Pjesëmarrësit mund edhe të pësojnë humbje të 
përfitimeve nëse ata humbasin punën e tyre 
përpara se të plotësojnë kohën e investimit ose në 
rast se përfitimet e papaguara nuk janë të 
mbrojtura kundër inflacionit.  Pjesëmarrësit janë 
gjithashtu të ekspozuar ndaj riskut që 
punëdhënësi falimenton kur plani financohet në 
mënyrë të pamjaftueshme.  Disa prej vendeve të 
OECD-së, ku përfshihet Gjermania, Suedia, 
Mbretëria e Bashkuar kanë fonde garancie që 
sigurojnë përfitimet (zakonisht deri në një nivel të 
caktuar)  kundër kësaj. Megjithatë, ka shqetësime 
gjithnjë e në rritje rreth aftësisë së këtyre fondeve 
për të përballuar kërkesat e mundshme të mëdha 
që mund të lindin në kushtet e dështimeve të një 
numri gjithnjë e më të madh të korporatave.  
Qeveritë mund të detyrohen fare mirë që t'i 
shpëtojnë këto fonde të garancisë.  

Një pasojë e mundshme e krizës financiare është 
ajo që politikbërësit në disa vende mund të 
përfitojnë nga kjo mundësi për të zvogëluar 
komponentët privatë të sistemit të pensioneve (siç 

Reagimet ndaj trazirave financiare  

Reagimi i fortë ndaj sistemeve të pensioneve 
private 

kompanie llogaritet duke përdorur të ardhurat në 
përqindje nga obligacionet e korporatës, të cilat 
kanë një prim risku (ose fitim) mbi obligacionet 
qeveritare. Llogaritja bazohet tek fitimi mbi 
obligacionet me cilësi të lartë të korporatës ku 
zakonisht ka një risk të vogël, kështu që primi 
është i vogël. Megjithatë, nëse këto obligacione 
vlerësohen si me më shumë risk, siç ishte rasti në 
vitin 2008 kur edhe firma të mëdha dhe të mirë 
organizuara u ndeshen me probleme, primi i 
riskut rritet. Ne disa raste, për shembull, në rastin 
e Mbretërisë së Bashkuar, ky efekt ka 
kundërshtuar gjerësisht rënien e vlerës së 
aseteve, së paku në letër.  Sidoqoftë, nëse 
shikohen nivelet e financimit të raportuara nga 
autoritetet e mbikëqyrjes, të cilat shpeshherë 
bazohen në të ardhurat në përqindje nga 
obligacionet e qeverisë, del se rëniet e fuqisë 
paguese janë thelbësore.   
Në Zvicër dhe në Shtetet e Bashkuara, pozicioni i 
financimit të planeve të përfitimeve të 
përcaktuara është përkeqësuar me më shume se 
10% duke pasur kompensimin e uljes së vlerës së 
aseteve nëpërmjet rritjes së të ardhurave në 
përqindje nga obligacionet.  Fondet e pensioneve 
edhe në Holandë kanë përjetuar rënie të 
theksuara të vlerës së aseteve, veçanërisht për 
shkak se ato kanë një ekspozim të rëndësishëm 
ndaj tregjeve të Shteteve të Bashkuara në 
portofolet e tyre të kapitaleve. Teksa normat e 
përdorura të zbritjes së tregut, të cilat bazohen në 
normat e këmbimit kanë pësuar rënie, rritja në 
tr

financimit në Holandë kishin rënë pothuajse me 
10% në periudhën ndërmjet muajve dhjetor 2007 
dhe qershor 2008. Që atëherë, niveli i financimit 
është përkeqësuar më tej.   

Krijimi i boshllëqeve të financimit po i detyron 
fondet e pensioneve dhe punëdhënësit që i 

Anëtarët e planeve të përfitimit të përcaktuar 
mund të përjetojnë ulje të përfitimeve, 
veçanërisht në se kompania korresponduese 



që rrjedh nga plakja e popullsisë dhe në disa 
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çmimeve të shitjes kur tregjet janë lart dhe të 
blerjes kur tregjet janë poshtë.  Megjithatë, në 
këtë krizë të fundit, disa fonde pensionesh kanë 
shitur pjesë të portofoleve të tyre të kapitaleve. 
Në disa vende, fondet e pensioneve kanë reaguar 
ndaj krizës duke alokuar kontribute të reja 
pensionesh në depozita bankare dhe instrumente 
të tjerë me garancitë e qeverisë derisa situata në 
tregjet kapitale të stabilizohet.  Një largim nga 
kapitalet po ndodh tashmë në planet e 
kontributeve të përcaktuara në disa vende ku 
pjesëmarrësit mund të zgjedhin portofolet. Në 
vendet me sisteme të detyrueshme, të ardhurat e 
investimeve raportohen çdo muaj apo tremujor, 
gjë e cila ka bërë që shumë pjesëmarrës të kalojnë 
tek portofolet me risk më të ulët.   Një sjellje e 
tillë, ndonëse në dukje racionale nisur nga 
këndvështrimi afatshkurtër, në fund të fundit çon 
drejt pensioneve më të ulëta në krahasim me 
situatën sikur pjesëmarrësit t'i ishin përmbajtur 
alokimit të tyre të mëparshëm të aseteve në 
planin afatgjatë. Pjesëmarrësit rrezikojnë të 
humbin rigjenerimin e kapitalit të tyre dhe ata 
mund t'i rrisin alokimet e tyre të kapitalit vetëm 
në kushtet kur tregu të rimëkëmbet përsëri.    
Në rastin e planeve të përfitimeve të përcaktuara, 
ka gjithashtu të ngjarë të ndodhë ndryshimi në 
investime duke u larguar nga kapitalet, 
megjithëse ndoshta më pak e shprehur se sa në 
planet me kontribute të përcaktuara. Një faktor 
nxitës i rëndësishëm është zbatimi i standardeve 
dhe normave që drejtojnë mënyrën se si fondet 
vlerësojnë aktivet dhe pasivet dhe se çfarë duhet 
të bëjnë për të sjellë në vijë raportin ndërmjet të 
dyjave. Nëse vlera e parashikuar e aseteve është 
shumë e ulët për të përmbushur kërkesat ligjore 
dhe, nëse rritet niveli i kërkuar i financimit me 
ekspozimin e fondit të pensioneve ndaj 
kapitaleve, atëherë fondet mund të detyrohen të 
shesin zotërimet e kapitaleve të tyre qoftë edhe 
me humbje gjate rënies. Kjo ndodhi në Danimarkë 
në periudhën 2001-2002 dhe përsëri në vitin 2008, 
përpara se rregullatori të ndërhynte dhe të 
lehtësonte standardin e vlerësimit. Finlanda, 
gjithashtu, ka futur ndryshime të përkohshme në 
llogaritjen e pasiveve të fondeve të pensioneve 

veproi qeveria e Argjentinës në muajin tetor të 
vitit 2008), duke shtetëzuar fondet e pensioneve 
dhe duke i kthyer kontributet dhe asetet tek 
sistemi publik i pensioneve. Në disa vende të 
Evropës Lindore flitet gjithashtu për lejimin e 
pjesëmarrësve që t'i kthehen sistemit publik të 
pensioneve, gjë të cilën e realizoi më parë Qeveria 
e Argjentinës duke shtetëzuar asetet e pensioneve 
private. Vendime të tilla, të marra me nxitim, 
vetëm sa kontribuojnë në perceptimin e panikut 
dhe nuk arrijnë të njohin arritjet e sistemeve 
private të pensioneve gjatë kohë jetës së 
pjesëmarrësve.   
Disa qeveri mund edhe të tregojnë dobësinë e 
përkohshme të pensioneve private për të 
justifikuar vonimin e reformave të nevojshme të 
sistemit publik të pensioneve. Mesazhe të tilla 
oportuniste duhen përballur me një këndvështrim 
afatgjatë, bazuar në planifikimet e pavarura 
financiare, sistemet publike dhe private. Metoda 
më e mirë për dhënien e pensioneve është 
përdorimi i një kombinimi burimesh te të 
ardhurave të pensionit, duke përfshirë si ato 
publike ashtu edhe ato private, si dhe dy format 
kryesore të financimit ( përfitime për pension 
pleqërie nga kontributet e të interesuarve dhe 
pensionet e financuara). Mbështetja gjerësisht 
vetëm tek një burim mund të jete e pamatur, 
meqenëse të gjitha sistemet përballen me risqe të 
mëdha të të gjitha llojeve. Kriza financiare 
nënkupton se risku i investimeve është në qendër 
të vëmendjes si të publikut, ashtu edhe të 
politikbërësve. Megjithatë, sistemet e pensioneve 
publike janë nën një presion të jashtëzakonshëm 

raste, edhe nga rënia e nivelit të pjesëmarrjes së 
fuqisë punëtore.  Kriza financiare po shkakton 
edhe rritjen e madhe të borxhit publik në shumë 
vende, duke e bërë, në këtë mënyrë, më të 
vështirë për qeveritë që ato të financojnë deficitet 
e pensioneve publike.   

Fondet e pensioneve mund të kenë një rol si 
“stabilizues tregu”, duke zbutur luhatjet e 

 Ndryshimet në alokimin e aseteve  
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(LDI) – investimi i aseteve në një mënyrë që merr 
parasysh natyrën e detyrimeve të tyre. Derivatet 
po përdoren gjithnjë e më tepër nga fondet e 
pensioneve për të menaxhuar riskun. Llojet e 
derivateve që përdoren më së shumti nga ana e 
fondeve të pensioneve janë instrumente 
financiare që nxjerrin vlerën e tyre nga normat e 
interesit  (për shembull, këmbimet) dhe tregtohen 
drejtpërsëdrejti ndërmjet dy palëve pa kaluar 
nëpërmjet një këmbimi të rregulluar. Ekzistojnë 
prova që tregojnë se zbatimi i investimeve të 
nxitura nga detyrimet (LDI)  duke përdorur 
derivatet po ngadalësohet si rrjedhojë e krizës së 
kredive dhe, në mënyrë të veçantë, mundësia që 
palët e tjera në marrëveshje nuk mund ta 
respektojnë atë (risku i palës homologe).  
Ngrirja e tregjeve te kredive dhe kapitalit, 
shthurja e ngadaltë e tyre, po komplikon 
menaxhimin e riskut nga fondet e pensioneve. 
Dhe përveç riskut të investimeve, fondet e 
pensioneve me përfitime të përcaktuara duhet të 
merren edhe me një risk dhe jetëgjatësi më 
afatgjatë. Njerëzit po jetojnë më gjatë, çka do të 
thotë se ata përfitojnë pagesa për një kohë më të 
gjatë, ndonëse ka më shumë pasiguri lidhur me 
drejtimin e ardhshëm të jetëgjatësisë. Një mënyrë 
për të trajtuar këtë risk mund të jetë “këmbimet e 
jetëgjatësisë”: Fondi i pensioneve i paguan palës 
homologe të këmbimit një nivel të ardhurash të 
pranuar dhe merr një të ardhur që rritet, nëse 
jetëgjatësia do të jetë më e lartë se sa pritet. 
Sidoqoftë, kjo ide nuk ka të ngjarë të jetë shumë 
tërheqëse në situata që karakterizohen nga 
pasiguri e madhe dhe shqetësime lidhur me 
riskun e palës homologe. Rregullatorët e tregjeve 
financiare e kanë ndaluar shitjen spekulative të 
kapitaleve (formë spekulimi e bazuar në 
parashikimin e rënies së çmimeve të letrave me 
vlerë dhe të mallrave). Shitja spekulative përbën 
një praktikë sipas se cilës shitësit shesin një letër 
më vlerë që aktualisht nuk e disponojnë akoma 
duke shpresuar që ata mund ta blejnë atë më vonë 
me një çmim më të ulët përpara se ata duhet të 
dorëzojnë atë. Disa fonde investimesh kanë marrë 
pjesë në këtë lloj transaksioni duke i dhënë hua 
letra me vlerë spekulatorëve në këmbim të një 

dhe të marzhit të aftësisë paguese, me qellim që 
të ulë presionet mbi fondet e investimeve për 
shitjen e kapitaleve. Nga ana tjetër, në Holandë, e 
cila ka futur së fundi edhe rregullat e financimit 
me bazë risku, fondet e pensioneve duket se kanë 
ruajtur deri tani rolin e tyre stabilizues duke u 
bërë blerës neto të kapitaleve gjatë shitjes me 
çmim të lirë. Sidoqoftë, teksa niveli i financimit i 
afrohet kërkesës minimale të aftësisë paguese prej 
105% ( të detyrimeve), fondet e pensioneve mund 
të vendosin të ulin zotërimet e tyre të kapitaleve. 
Kriza mund t'i çojë fondet e pensioneve edhe në 
rishqyrtimin e investimeve alternative (fonde 
mbrojtëse, kapitale private, mallra, etj.) dhe në 
forcimin e drejtimit të tyre dhe të kontrolleve të 
riskut. Shumë fonde pensionesh kanë përqafuar 
investimet alternative në mënyrë kolektive duke 
kërkuar fitime më të larta të premtuara nga këto 
asete pa kuptuar plotësisht risqet e theksuara të 
përfshira. Disa fonde investimesh kanë filluar të 
lëvizin, gjithashtu, drejt tregut të huave që 
financojnë kompanitë në borxhe apo blerjen e të 
gjithë kapitalit të tyre. Ky treg përbën një rritje të 
mundshme në drejtim të sistemit të huadhënies 
të dominuar nga bankat dhe nga një numër i 
kufizuar fondesh të investimeve. Disa fonde 
pensionesh kanë ndjekur një strategji të caktuar 
për të shtuar aktivitetin në drejtim të kreditit për 
disa vite dhe për ta konsideruar trazirën 
financiare si një mundësi të mirë për blerje. 

pritej. Për shembull, ABP-ja, fondi i madh i 
pensioneve i Holandës mund të ketë pësuar 
humbje të mëdha nga një investim të bërë në 
Lehman Brothers pak përpara humbjes së aftësisë 
paguese të kësaj të fundit.  

Detyrimet e skemave të përfitimeve të 
përcaktuara ekspozohen ndaj risqeve të ndryshme 
(investimet, normat e interesit, inflacioni, 
jetëgjatësia), dhe për t'i mbuluar këto, shume 
fonde pensionesh kane miratuar strategji të 
bazuara në investimet e nxitura nga detyrimet 

Ndryshimet në menaxhimin e riskut dhe të 
sigurisë se huadhënies 



egulla të synuara për të mbrojtur

ndërmjet aseteve dhe detyrimeve të fondeve të 

13

minimale që fondet e pensioneve duhet të 
garantojnë nga  2.75% në vitin 2008 në 2% në 
vitin 2009. Po ngrihen pyetje edhe lidhur me 
përshtatshmërinë e vlerësimit treg në treg për 
fondet e pensioneve  (një praktikë kontabiliteti që 
vlerëson aktivet dhe pasivet në çmimet aktuale të 
tregut në vend të vlerës së tyre të regjistrit, është 
kosto origjinale minus amortizimin).

Edhe përpara krizës së vitit 2008 ka pasur 
paralajmërime rreth nevojës për të reformuar 
pensionet private. OECD, ka bërë thirrje për 
menaxhim më të fortë të fondeve të pensioneve 
që nga publikimi i një numri udhëzuesish në vitin 
2001, të cilët aktualisht po rishikohen. Udhëzuesit 
theksojnë nevojën për monitorim efikas të risqeve 
të investimeve dhe performancës së marrëdhënies 

pensioneve. Kërkohet ekspertizë dhe njohje më e 
madhe për bordet e fondeve te pensioneve duke 
përfshirë emërimin e ekspertëve të pavarur. 
OECD, gjithashtu, ka theksuar se fundi 
bashkëveprimin ndërmjet shkallës dhe drejtimit. 
Fondet e vogla të pensioneve janë më të pritura 
drejt drejtimit të dobët (dhe ato janë shume më të 
kushtueshme për t'u drejtuar dhe mbikëqyrur), 
kështu që ekziston një rast i mirë për të 
konsoliduar sektorin e fondit të pensioneve 
nëpërmjet bashkimit të tyre në disa vende. 
Reforma rregullatore e të dy sistemeve duke 
përfshirë si sistemin me përfitime të përcaktuara, 
ashtu edhe sistemin me kontribute të përcaktuara 
duhet të jenë në axhendën e politikës gjithashtu. 
Disa rr
pjesëmarrësit e planeve të përfitimeve të 
përcaktuara mund t'i përkeqësojnë aktualisht 
gjërat duke përforcuar spiralen rënëse në vlerat e 
aseteve. Edhe në kushtet e një krize të ashpër, 
investitorët nuk humbasin asgjë në një investim 
derisa e shesin atë më lirë se sa ata e kanë blerë 
atë në fillim (apo kur kompania falimenton). 
Sidoqoftë, në disa vende, rregullat nuk i lejojnë 
fondet që të presin sa të rriten vlerat përsëri.  Ata 
duhet të shesin në mënyrë që të ruajnë raportet e 

Drejt një axhende të re rregullatore 

tarife. Fondet mbrojtëse shpesh marrin hua letra 
me vlerë për të zbatuar strategji popullore bazuar 
në diferencat e pritshme të çmimeve të letrave me 
vlerë. Shumë prej fondeve të pensioneve kanë 
ndërprerë tashmë praktikat e tyre në dhënien hua 
të letrave të tyre me vlerë, meqenëse tarifat nuk 
justifikuan riskun qe ato nuk do të mbulonin 
vlerën e letrës me vlerë të dhënë hua. Ata kanë 
gjithashtu frikë se ata mund të kenë kontribuar në 
krizën financiare nëpërmjet këtyre praktikave të 
huadhënies.    

Për t'iu përmbajtur kërkesave të financimit të 
pensioneve pas fitimeve zhgënjyese nga 
investimet, shumë kompani mund të detyrohen të 
rrisin kontributet e tyre për fondet e pensioneve, 
të cilat janë mjaft të larta tashmë si rrjedhojë e 
planeve të rimëkëmbjes të zbatuara pas rënieve të 
tregut të kapitaleve në periudhën 2000 – 2002. 
Politikbërësit kërkojnë të mbrojnë pjesëmarrësit e 
fondeve të investimeve nëpërmjet vendosjes së 
niveleve të financimit mjaftueshmërisht të larta. 
Punëdhënësit ndërkohë duhet të plotësojnë 
boshllëkun e shkaktuar nga vlerat e ulëta të 
aseteve. Kanadaja ka vendosur së fundi t'i japë 
fondeve të pensioneve dhe punëdhënësve që i 
sponsorizojnë ato më shumë kohë për t'i lejuar 
nivelet e financimit qe t'i kthehen niveleve të 
synimeve të tyre për të shmangur shtimin e 
mëtejshëm të ngarkesës mbi punëdhënësit në 
rrethanat kur është duke u përkeqësuar situata e 
përgjithshme ekonomike. Fondeve të pensioneve 
në Irlandë dhe në Holandë u është dhënë më 
shumë kohë për të përgatitur planet e tyre të 
rimëkëmbjes.     
Ka pak gjasë që të ketë ulje të synimeve të nivelit 
të financimit, meqenëse kjo do të ulte sigurinë e 
përfitimit në planin afatgjatë. Nga ana tjetër, 
mund të ketë shumë debat mbi përshtatshmërinë 
kërkesave të performancës së investimeve 
statutore dhe të standardeve të vlerësimeve për 
aktivet dhe pasivet. Në Zvicër, për shembull, 
qeveria po shqyrton një ulje të të ardhurave 

Toleranca kohore ndaj kërkesave të financimit të 
pensioneve 
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rrymë përfitimi të rregullt (një anuitet).   
Politikbërësit duhet të shqyrtojnë më tej 
përshtatshmërinë e strategjive të ndryshme të 
investimeve si alternativa të paracaktuara, duke 
marrë parasysh, ndërmjet faktorëve të tjerë, 
shkallën e zgjedhjes në fazën e pagimit, bujarinë e 
sistemit publik të pensioneve dhe nivelin e 
kontributeve. Strategjitë e paracaktuara të 
investimeve duhet të vlerësohen nga 
këndvështrimi i mjaftueshmërisë dhe 
parashikueshmërisë të të ardhurave të pensionit.  
Hartimi më i mirë i politikës nevojitet, gjithashtu, 
për fazën e pagimit të pensionit të sistemit me 
kontribut të përcaktuar. Disa nga organizimet e 
detyrueshëm dhe të paracaktuara që janë 
vendosur janë larg të qenit të sigurta dhe nuk 
arrijnë të integrojnë fazën e akumulimit dhe të 
pensionit në mënyrë koherente. Në veçanti, kthimi 
i blerjes së anuiteteve në blerje të detyrueshme ka 
më shumë kuptim në vendet ku përfitimet e 
pensioneve publike janë të ulëta. Megjithatë, 
detyrimi i individëve për të blerë anuitetet është 
kundër parimit të zgjedhjes së lirë dhe mund të 
imponojë kosto të mëdha mbi individët kur 
normat e anuiteteve janë të ulëta apo balancat e 
llogarive kanë shënuar rënie si pasojë e kushteve 
të pafavorshme të tregut. Një metodë më fleksibël, 
që mund të futej si alternative e paracaktuar për 
fazën e pagimit të pensionit është të kombinohen 
“kursimet e fazuara”, ku një pjesë e përcaktuar e 
bilancit të fondit mund të kursehet çdo vit me 
anuitetet e shtyra në kohë që fillojnë të paguajnë 
përfitimet pas një moshe të caktuar, të tillë si 85 
vjeç. Anuitete të tilla të shtyra në kohë mund të 
blihen në kohën e pensionit me anë të një pjesë të 
vogël të bilancit të akumuluar.        
Së fundi, në kuadër të krizës financiare dhe të 
rritjes së planeve me kontribute të përcaktuara, 
programet efikase të edukimit financiar dhe 
publikimi i informacionit në shumë vende po 
bëhen gjithnjë e më të rëndësishme për 
mirëfunksionimin e sistemit privat të pensioneve.  
Iniciativat e politikave në këtë fushë duhet të 
plotësojnë rregullat për zgjedhjen e investimeve 
dhe alternativat e paracaktuara që ekzistojnë 
tashmë në disa vende. Ndërkohë që punëtorët 

aseteve ndaj detyrimeve dhe, duke pasur parasysh 
rolin e madh që fondet e pensioneve luajnë në 
disa tregje, kjo i çon çmimet akoma edhe më 
poshtë. Vlerësimi kontabël treg në treg dhe, në 
veçanti, praktika e lidhjes së niveleve minimale të 
financimit me riskun e investimeve mund ta kenë 
përforcuar këtë efekt. Rregulla të tilla të bazuara 
tek risku meritojnë vëzhgim të imtësishëm. 
Gjithashtu ka nevojë për debat të mëtejshëm mbi 
balancën ndërmjet fleksibilitetit të financimit dhe 
sigurisë së përfitimit dhe  mbi mënyrat sipas të 
cilave rregullat e financimit mund të bëhen më 
kundër ciklike. Kriza do të çojë në mbyllje të 
mëtejshme të planeve të përfitimeve të 
përcaktuara teksa boshllëqet e financimit 
zgjerohen dhe kërkesat e kontributeve rriten. 
Edhe fondet e garancisë për mungesën e aftësisë 
paguese do të aktivizohen gjithashtu, gjatë dy 
viteve të ardhshme, duke shpëtuar fondet e 
pensioneve të sponsorizuara nga kompanitë e 
falimentuara. Teksa sektori i pensioneve me 
përfitime të përcaktuara ngushtohet më tej gjatë 
viteve të ardhshme, politikbërësit duhet të 
hetojnë rolin e mundshëm të rregullave në 
funksion të forcimit të kësaj tendence dhe të 
shqyrtojnë mënyrat lidhur me nxitjen e sigurisë 
së përfitimit nëpërmjet rregullimeve hibride të 
pensioneve dhe të bashkëndarjes së riskut. Për 
planet me kontribute të përcaktuara do të ketë 
përqëndrim më të madh politikash në 
mekanizmat e përshtatshëm të paracaktuar dhe 
në projektimin e fondeve “autopilot” (të tilla si 
fonde me datë të synuar apo të mënyrës së 
jetesës) që lëvizin në drejtim të investimeve me 
risk më të ulët ndërkohë që afrohet data e 
pensionit pa pasur nevojë që përfituesi të 
ndërhyjë. Politikbërësit mund të kenë nevojë të 
japin udhëzime në lidhje me hartimin e këtyre 
mekanizmave të paracaktuar siç është praktika e 
zakonshme në disa sisteme me kontribute të 
përcaktuara të detyrueshme të Amerikës Latine ku 
fondet e paracaktuara kanë një alokim maksimal 
ndaj kapitaleve, i cili ulet ndërkohë që personi i 
afrohet pensionit. Një objektiv themelor i këtij 
rregulli është ulja e “riskut kohor” të 
transformimit të një bilanci të akumuluar në një 



15

sigurime dhe brokerat e pavarur) dhe këshilltarët 
financiarë të pavarur të cilët sigurojnë këshillime 
dhe shesin polica të një ose më shumë kompanive. 
Institucionet financiare siç janë bankat përdorin 
rrjetin e tyre të shitjes me pakicë për të reklamuar 
produktet vetjake të sigurimit të jetës ose jo jetës 
ose ato të kompanive të tjera. Aktorë të tjerë në 
treg, siç janë dyqanet e mëdha (si p.sh. 
supermarketet, dyqane konfeksionesh dhe 
materialesh shtëpiake, etj.), shitës makinash si 
dhe agjenci udhëtimesh, kanë filluar rishtazi të 
hyjnë në treg, duke përfituar nga afërsia me 
konsumatorët ose nga shitja e produkteve të tjerë 
për të promovuar produkte specifike sigurimi (në 
emër të tyre ose duke përfaqësuar një sigurues të 
caktuar). Këta distributorë të rinj shesin si 
produkte sigurimi, të cilat kanë lidhje me 
aktivitetin e tyre, siç është siguracion pasurie, 
sigurim për mbrojtje të përgjithshme financiare 
(sigurim për mbrojtje financiare të përgjithshme 
për huatë bankare që lidhen me kartat e 
pagesave), garanci me afat të zgjatur, siguracion 
motorik, siguracion për udhëtime, dhe kështu me 
radhë, si dhe gjithashtu produktet e sigurimit të 
veçuara.

Përveç postës, kontaktit direkt dhe marketingut 
përmes telefonit, kanale të reja shpërndarjeje janë 
duke u përdorur gjithnjë e më shumë siç janë 
interneti dhe posta elektronike. Ky është rasti për 
një sërë produktesh sigurimi të targetuara, si p.sh 
sigurim makine (ose dhe produkte më të thjeshta 
të sigurimit të jetës), të cilat shpesh janë të 
standardizuara dhe kërkojnë informacion bazë të 
cilat siguruesit mund t'i kontrollojnë lehtësisht. 

Në mungesë të një kuadri të plotë ligjor të 
harmonizuar për këto ofrues të ndryshëm 
produktesh sigurimi, shumëllojshmëria dhe 
natyra e disa ofruesve të caktuar dhe media e re 
kërkojnë një nivel të përshtatshëm edukimi dhe 
informacioni dhënë konsumatorëve në mënyrë që 
të parandalohet konfuzimi, keqkuptimet dhe 
shitjet potenciale të papërshtashme. Siç është 
përmendur dhe më lart, shumëllojshmëria e 
kanaleve të shpërndarjes të sigurimeve mund 

marrin më shumë përgjegjësi lidhur me kursimin 
e pensionit të tyre të pleqërisë, roli i 
politikbërësve ndryshon, megjithëse mbetet 
jashtëzakonisht e rëndësishme që të nxitet 
mjaftueshmëria dhe siguria e të ardhurave të 
moshës së pleqërisë.

... Vijon nga numri i kaluar

Përmirësimi i edukimit
financiar dhe ndërgjegjësimi
mbi sigurimet dhe
pensionet private

Kapitulli 1
Nevoja në rritje për ndërgjegjësimin dhe 
edukimin mbi risqet dhe çështjet e 
sigurimeve (Pjesë e shkëputur nga botimi 
i OECD: Përmirësimi i edukimit financiar 
dhe ndërgjegjësimi mbi sigurimet dhe 
pensionet private)

Shumëllojshmëria dhe tendencat e 
sipërmarrjeve në sigurime, ndërmjetësit dhe 
kanalet e shpërndarjes.

Pozicionet e ofruesve dhe shpërndarësve janë të 
diversifikuara në sektorin e sigurimeve. Në vendet 
e OECD, ofruesit e specializuar siç janë siguruesit 
kombëtarë dhe të huaj (të cilët kanë pasur akses 
të lirë në tregjet vendase, si rrjedhojë e 
liberalizimit), si edhe shoqëritë e përbashkëta dhe 
të ndara ofrojnë produkte të sigurimit të jetës dhe 
jo jetës, në një kontekst tradicional, megjithëse të 
ndryshueshëm, të rregullimit dhe të mbikëqyrjes.

Kontratat e sigurimeve shpeshherë nuk ofrohen 
ose shiten direkt nga siguruesit tek konsumatorët. 
Ekzistojnë kanale alternativë shpërndarjeje, siç 
janë p.sh ndërmjetësit tradicionalë (agjentët në 



uesit) të cilët nuk kanë degë k
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duhet të ketë të drejtën të nënshkruajë një 
kontratë me një sigurues jo të vendosur në 
territorin kombëtar, gjithsesi, është shumë e 
rëndësishme të promovohen mekanizma për të 
ndihmuar individë nëpërmjet një procesi 
informues dhe të sigurtë. 

Kompetenca dhe trajnimi mbi sigurimet i ofruesve 
dhe i shitësve të produkteve të sigurimit, duhet të 
merret në konsideratë në mënyrë të kujdesshme. 
Shpërndarësit e produkteve të sigurimit duhet të 
kenë një minimum njohurish mbi biznesin e 
sigurimeve dhe të përmbajtjes së policave (p. sh të 
kuptuarit e të drejtave dhe detyrimeve të 
policmbajtësit, të termave kryesore të policave, 
përjashtimet nga politika e garancisë dhe e 
anullimit, etj.) në mënyrë që të përmbushen në 
mënyrë të përshtatshme funksioni i tyre 
mbikëqyrës në lidhje me konsumatorët. Shpesh ky 
nuk është rasti, sidomos kur ofruesit nuk janë 
specialistë të sigurimeve. Shoqatat britanike të 
konsumatorëve kanë raportuar shumë raste të 
keqshitjes tek konsumatorët. Shoqatat e 
konsumatorëve kanë raportuar gjithashtu kur 
kushtet mjekësore zhvlerësojnë policën e tyre 
(shpesh në rastin e sigurimit të pasurisë). 
Shoqatat e konsumatorëve kanë raportuar 
gjithashtu që në anketime të maskuara, 
shpërndarësit nuk bëjnë pyetje thelbësore që do t'i 
mundësonin atyre për të përcaktuar nevojat për 
mbulim me sigurim të konsumatorit.  

Përveç trajnimit, ofrues të ndryshëm nuk ndajnë 
domosdoshmërisht metodë ose kod të njëjtë etike 
të drejtimit për praktikat e shitjes dhe të 
menaxhimit afatgjatë të produkteve të sigurimit. 
Kur një konsumator merr një policë, mund të ketë 
një konflikt interesi ndërmjet nevojave dhe 
pritshmërisë të konsumatorit dhe motiveve të 
shpërndarësit. Për shembull, shpërndarësi mund 
të jetë i limituar nga kufizimet komerciale, siç janë 
marrëveshje me kompani të caktuara sigurimi, ose 
kanë një interes (shpesh të një natyre financiare, 
për shembull komisioni i sasisë) në promovimin e 
produkteve të një kompanie mbi një tjetër dhe 
kështu më pak të prirur për t'i dhënë rëndësi 

gjithashtu të çojë në situata ku individë të mund 
të kenë mbivendosje në mbulimet e tyre të 
sigurimit ose të kenë paguar shumë më tepër për 
t'u siguruar për të njëjtin risk, ndërkohë që jo në 
mënyrë të domosdoshme të jenë të mbuluar në 
mënyrë të përshtatshme lidhur me ekspozimet 
ndaj llojeve të tjera të risqeve. 

Si rrjedhojë e kësaj, reforma dhe harmonizimi i 
kuadrit rregullativ është një çështje kyçe për t'u 
adresuar. Në vendet OECD, ofruesit tradicionalë 
dhe ndërmjetësit e tyre operojnë nën një kuadër 
rregullativ të hartuar për të mbrojtur 
konsumatorët, duke përfshirë edhe rastin e 
paaftësisë paguese apo të mashtrimit. Gjithsesi, 
shpërndarës të rinj të lidhur me biznese dhe 
aktivitete tregtare të tjera (siç janë bankat dhe 
tregtuesit e makinave, dyqanet e mëdha, agjencitë 
e udhëtimit, dhe të tjera si to) nuk janë 
domosdoshmërisht të lidhur më të njëjtat 
detyrime. Veç kësaj, edhe për sipërmarrjet 
tradicionale të sigurimeve, mund të ketë 
ndryshime në rregulloret dhe mbrojtjen e 
policmbajtësve ndërmjet juridiksioneve dhe, në 
disa vende, ndërmjet kompanive të sigurimeve 
dhe shoqërive dypalëshe, për shembull, ndërmjet 
sipërmarrjeve në sigurime dhe bankat, edhe pse 
ato shesin produkte të ngjashme.      

Përdorimi i internetit shfaq probleme të 
ngjashme. Në teori, ai për konsumatorët është një 
burim informacioni lehtësisht i aksesueshëm dhe i 
thjeshtë, shumë i mirë për të bërë krahasime. Ai 
gjithashtu bën të mundur që ofruesit (në parim 
sigur ombëtare ose 
rajonale (p. sh Bashkimi Evropian) për të siguruar 
informacion, anketon konsumatorët dhe shet 
produktet. Ndonëse ky kanal promocioni 
nëpërmjet shpërndarjes së gjerë rrit konkurrencën 
në tregun e sigurimeve, ai gjithashtu mund të 
gjenerojë risqe në rastin e pamjaftueshmërisë së 
informacionit siguruar konsumatorëve, duke 
marrë në konsideratë dhe kompleksitetin e tregut 
dhe mungesën relative të transparencës. Në këtë 
perspektivë, edhe pse nën kuadrin e dispozitës të 
shërbimit dhe tregtisë së lirë, një konsumator 



e dhe sipas disa faktorëve të tjerë të 

Duk

promovuar integrimin social dhe ekonomik. Në të 
kundërt, dështimi në adresimin e nevojës për 
rritjen e ndërgjegjësimit mbi zbulimet ndaj 
risqeve dhe përgjegjësisë individuale sjell pasoja 
të niveleve të ndryshme tek familjet, duke filluar 
nga shpenzimet e padobishme në polica sigurimi 
të panevojshme të cilat dhe/ose mbulojnë të 
njëjtin risk deri tek policat risku financiar i të 
cilave është shumë pak i njohur (financial 
exclusion). Përfitimet e një edukimi më të mirë 
janë të ndryshme dhe varen shumë nga 
karakteristikat e popullsisë, ekspozimin e tyre 
ndaj riskut si dhe gjithashtu nga niveli i zhvillimit 
dhe nga roli i tregjeve vendase të sigurimeve dhe 
nga kuadri i tyre rregullator dhe mbikëqyrës. 

Së pari, niveli i ndërgjegjësimit për ekspozimin 
ndaj disa risqeve të caktuar, si dhe gjithashtu 
aksesi në edukimin për sigurimet, njohuritë dhe 
kuptueshmëria, ndryshojnë fillimisht sipas 
kategorive të popullsisë, të ardhurave, dhe më pas 
sipas aksesit të edukimit, këshillimeve të pavarura 
financiar
përgjithshëm si klasa sociale, komuniteti, 
struktura e familjes, mosha, seksi, shëndeti, 
situata gjeografike dhe të tjera. Përgjithësisht, 
popullatat më të deprivuara dhe/ose fragile (siç 
janë ato me të ardhura të ulëta, emigrantët, 
anëtarët e moshuar dhe fare të rinj të shoqërisë, 
të papunët dhe femrat) janë ato të cilat kanë 
nevojën më të madhe për mbrojtje përkundrejt 
një shkalle të gjerë të risqeve sociale dhe 
ekonomike dhe që janë më pak të ndërgjegjshëm 
për risqet dhe me më pak njohuri dhe aftësi lidhur 
me çështjet e sigurimeve. Për shembull, sipas një 
anketimi të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 
të Mbretërisë së Bashkuar, personat me moshë 
nën të 40-ave, janë relativisht më pak të aftë dhe 
më pak të zotë në çështjet financiare. Akoma, ato 
përfaqësojnë atë pjesë të popullsisë që kanë më 
shumë nevojë për të rritur edukimin rreth risqeve 
dhe çështjeve të sigurimeve duke qenë se ato 
përballen më shumë se gjeneratat e mëparshme 
me risqe të ndryshme dhe në rritje për të cilët ato 
mbajnë përgjegjësinë për të kërkuar dhe zgjedhur 
mbulimin me sigurim.                                                 

interesave dhe nevojave reale të nënshkruesve 
potencialë. Shoqatat e konsumatorëve kanë 
raportuar një numër praktikash shitjeje ku 
presioni, frika ose edhe gënjeshtrat janë përdorur 
për të bindur konumatorët të blejnë polica për të 
cilat ata nuk kishin domosdoshmërisht nevojë 
dhe/ose duplikonin mbulimin me sigurim të cilin 
ata tashmë e kishin. Për më tepër, struktura 
ligjore e insitucioneve të sigurimeve dhe 
veçanërsisht natyra e tyre për fitim ose jo për 
fitim mund gjithashtu të influencojë në zgjedhjet 
e konsumatorëve nëse ata janë të informuar. Për 
shembull, në një kontekst të dyanshëm, 
policëmbajtësit në parim mund të marrin pjesë në 
administrimin e institucionit, duke bërë të 
mundur krijimin e një marrëdhnieje më afatgjatë 
me institucionin e ngarkuar për mbulimin e 
risqeve të tyre. 

Duke parë shumëllojshmërinë e ofruesve, të 
rregulluar në mënyra të ndryshme, 
konsumatorëve duhet t'u jepen mënyrat për të 
zhvilluar një nivel të përshtatshëm edukimi dhe 
informacioni dhe mbi divergjencat ndërmjet 
aktorëve në treg, veçanërisht mbi situatën 
financiare dhe aftësinë paguese të këtyre 
institucioneve, dhe mbi të drejtat e tyre 
(veçanërisht për informacion).  Kjo do të bëjë të 
mundur që konsumatorët të zgjedhin ofruesit të 
cilët i përshtaten më së miri nevojave dhe 
preferencave të tyre të veçanta dhe të cilat janë të 
qëndrueshme në afat të gjatë.  

e përçuar nevojat për një rritje të 
ndërgjegjësimit ndaj riskut dhe edukimit mbi 
çështjet e sigurimeve 

Për segmentet publike dhe të prekura

Edukimi i përshtatshëm i individëve mbi çështjet 
e risqeve dhe të sigurimeve është ndihmues në 
forcimin e drejtësisë sociale dhe të zhvillimit 
ekonomik. Aftësia për të siguruar mbrojtje të 
përshtatshme afat-gjatë për asetet e  individëve 
dhe mirëqënien e tyre është kryesore për të 
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Së pari, qeveritë (dhe si pasojë dhe taksapaguesit) 
shpesh duhet të sigurojnë një mbështetje 
financiare retroaktive postngjarje tek popullatat 
pa, ose me mbulim me sigurim të pamjaftueshëm. 
Pasojat e katasrofave të mëdha, duke përfshirë 
terorizmin, japin një shembull goditës. Pas serisë 
së uraganeve që shkatërruan gjirin e Meksikës në 
gusht dhe shtator 2005, Qeveria Amerikane 
përgatiti një legjislacion që lejoi që viktimat nga 
uraganet Rita dhe Katrina të mbuloheshin me 
sigurim në mënyrë retroaktive nga Programi 
Kombëtar për Sigurimin ndaj Përmbytjeve. Në 
mënyrë të ngjashme, mbështetja financiare e 
qeverisë iu sigurua gjithashtu edhe personave që 
nuk kishin kursime të mjaftueshme për pensionin 
e tyre.

Në afate kohore të mesme dhe të gjatë, mungesa e 
edukimit financiar gjithashtu ka një kosto të 
lidhur me zhvillimin e kuadrit rregullativ të 
mirëmenduar dhe një mbikëqyrjeje më të rreptë 
në mënyrë që të inkurajohen individët të mbrojnë 
vetveten ndaj risqeve dhe të konfirmojnë që ata 
janë mbuluar në mënyrë të përshtatshme me 
sigurim nga produkte sigurimi të përshtatshme 
për nevojat e tyre. Disa nga vendet OECD, kanë 
pranuar që mbikëqyrja më e rreptë mund të 
rezultojë joefektive nëse konsumatorët do ishin të 
paaftë të kuptonin informacionin që po u jepej. 
Kjo është e përbërë nga kostoja potenciale e 
veprimit ligjor nga konsumatorët, nëse problemet 
ishin si rezultat i mungesës së njohurive vetjake 
mbi produktet dhe ofruesit, deri tek një mangësi 
në informacionin rreth mbulimit të vërtetë të 
policës ose të keqshitjes. Për shembull, në vitin 
2004 BAF-in, autoriteti Gjerman për shërbimet 
financiare, morën më shumë se njëmijë ankesa 
nga policmbajtësit me një element kursimi (p. sh 
sigurimi i jetës, polica shëndeti dhe për pensione) 
për shkak të këshillimeve konfuze ose të 
reklamave çorientuese.

Këto çështje gjithashtu ndikojnë tek shitësit e 
produkteve të sigurimit, megjithëse me shtrirje të 
ndryshme. Rritja e ndërgjegjësimit mbi risqet dhe 
njohuritë për çështjet e sigurimeve mund të rrisin 

Kategoritë e popullsisë, veçanërisht ato në risk, 
siç janë ato që jetojnë në zona natyrore dhe 
industriale (si dhe gjithashtu terrorizmi) të cilat 
janë të prirura nga risku duhet të bëhen të vetë 
dijshëm për këto risqe dhe për masat zvogëluese 
dhe për opsionet për mbulimin me sigurim të 
mundshme, duke përfshirë instrumenta të 
mikrosigurimeve, për të zvogëluar më së shumti 
dhe për të mbuluar më së miri me sigurim 
zbulimet dhe prekshmërinë e tyre ndaj riskut. Në 
një perspektivë të ngjashme, ku nuk ekziston e 
mundshme asnjë skemë tjetër për mbrojtjen 
sociale (ose nuk janë dhe për shumë kohë të 
mundshme), qytetarët duhet të sensibilizohen 
mbi nevojat e tyre për mbrojtje ndaj risqeve 
kryesore shëndetësore dhe që lidhen me kalimin e 
moshës (duke përfshirë përkujdesjen afatgjatë) 
dhe të informohen rreth mënyrave të cilat 
mundësojnë plotësimin më së miri të nevojave të 
tyre. 

Në vendet ku tregjet e sigurimeve janë akoma në 
hapat e parë të zhvillimit dhe kuadri rregullator e 
mbikëqyrës i sigurimeve nuk është plotësisht 
koherent dhe i zbatueshëm, familjet kanë nevojë 
për më shumë informacion financiar dhe edukim 
mbi produktet e sigurimeve dhe policat në 
mënyrë që të bëhen zgjedhjet e duhura dhe të 
besueshme. Për segmente të popullsisë me të 
ardhura të ulta dhe për ato që jetojnë në vende të 
largëta dhe në vende të prirura për risqe, zhvillimi 
i një kuadri të përshtatshëm rregullativ e 
mbikëqyrjeje dhe incentivave për të inkurajuar 
produktet e aksesueshme të mikro sigurimeve 
duke përdorur kanale shpërndarjeje të 
përshtatshme bazuar në rrjetet lokale mund 
gjithashtu të merren në konsideratë.

Për qeveritë dhe aktorët e tregjeve private të 
sigurimeve

Qeveritë gjithashtu kanë një interes direkt në 
përpjekjet e tyre të përballojnë sa më mirë 
nevojat e familjeve për rritjen e ndërgjegjësimit 
mbi riskun dhe aftësinë në sigurime. 
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zhvillim kuadrit ligjor më të përshtatshëm,

adoptueshëm që i përshtatet më mirë çështjeve 
i cili do të çonte në një menaxhim më të 

gjegjshmëria në 

me sigurim. Kjo çon në një mbikëqyrje dhe rregullim
më të rreptë.

e pakënaqur dhe konsumatorët e lënë pa mbulim
egut, keqshitja, policëmbajtësit
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rregullore dhe mbikëqyrje të kujdesshme, edukimi 
më i mirë i kosumatorit dhe për
çështjet e sigurimeve mund t'i hapin rrugën për 

specifike të çdo sipërmarrjeje të sigurimeve.

masën e tregjeve të tyre potenciale dhe 
rrjedhimisht mund të bëhen të dobishme. Si 
kundërpërgjigje, dështimi për të adresuar nevojën 
për rritjen e njohurive themelore dhe të kuptuarit 
mbi produktet e sigurimit teorikisht e bën tregun 
më pak të konkurueshëm, duke qenë se 
konsumatorët janë më pak të prirur të krahasojnë 
produktet dhe zgjedhin ata më të përshtatshmit 
për situatën e tyre.

Për më tepër, kuptimi i gabuar i produkteve dhe e 
policave të sigurimit gjeneron potencialisht një 
numër risqesh dhe kostosh të natyrës 
operacionale, financiare dhe të maturisë. Së pari 
ato mund të jenë operacionale pasi 
konsumatorëve të cilëve iu janë shitur produkte të 
papërshtatshme mund t'i anullojnë policat e tyre 
në fillim, dhe së dyti sepse është më e vështirë për 
siguruesit të analizojnë zbulimin ndaj risqeve për 
të cilat policëmajtësit e ardhshëm vetë kanë një 
nocion të paqartë. Këta dy faktorë e bëjnë 
vlerësimin e riskut më pak të saktë për siguruesit 
dhe mund të rezultojë me kosto operacionale të 
ndryshme, siç është shitja e parakohshme e 
aseteve për të rimbursuar policat, rivlerësimi i 
rezervave teknike, dhe rivlerësimi i primeve. 
Gjithashtu, mund të shkaktojë kosto financiare 
pasi konsumatorët e pakënaqur mund të 
ndërmarrin veprime ligjore, të cilat nënkuptojnë 
kosto shtesë për siguruesit. Së fundmi, ajo mund 
të çojë detyrimisht në kosto prudencialiteti, siç 
janë dështimet e tr

Në kontrast, nëse konsumatorët janë në dijeni dhe 
tërësisht të ndërgjegjshëm ndaj risqeve dhe të 
përgjegjësisë së tyre për mbulim me sigurim dhe 
për përzgjedhjen e policave të përshtatshme, 
tregu i sigurimeve do ishte më transparent, 
konkurues dhe i shëndetshëm. Ndërkohë që 
edukimi i konsumatorit nuk mund të zëvendësojë 
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