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Të nderuar deputetë,  
 
Është detyrim dhe privilegj  i vecantë për mua të  paraqitem sot këtu para Jush për të  
raportuar aktivitetin e kryer   në vitin e parë të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF). 
Një datë e tillë nuk ka brenda vetëm simbolikën e vitit të parë, por edhe një vullnet të caktuar 
politik e institucional të shoqëruar me një numër jo të vogël përpjekjesh dhe energjish 
profesionale e monetare të shpenzuara, për t’i dhënë jetë një projekti afatgjatë që ka për synim 
parësor ngritjen e nje infrastrukture të qëndrueshme të rregullimit dhe mbikëqyrjes së tregut 
tonë financar.  
 
Për vetë kompleksitetin e aktivitetit që mbulon, veprimtaria e AMF-së gjatë vitit 2007 ka qenë 
një gërshetim i elementëve të analizës dhe reagimit ndaj aktualitetit me  hedhjen e bazave të 
një perspektive të shendoshë të zhvillimit me përpjekjet për zhvillimin e sektorëve, pershtatjen 
e institucionit dhe forcave njerëzore për përballimin e objektivave. Kjo veprimtari  ka qene sa 
bazike, aq edhe shkencore në drejtim të përfshirjes së standarteve.   
 
Për këtë arsye, në kete  fjale po adresoj shkurtimisht  disa nga momentet dhe zhvillimet gjate 
vitit 2007, ndërsa raporti që ju keni në dispozicion rendit në mënyrë të strukturuar  ekspozenë 
e punës dhe arritjeve të AMF-se në vitin e parë të veprimtarisë së saj, të fokusuar në drejtimet 
kryesore:  
 
 të aktivitetit ligjor të AMF-së, të rregullimit, të licensimit dhe të mbikëqyrjes;   

 
 të ngritjes kapaciteteve institiucionale; 

 
 te zhvillimit te tregjeve financiare jo – bankare; 

 
 të objektivave e projekteve për përballimin me sukses të sfidave të zhvillimit. 

 
Të nderuar deputetë, 
 
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare filloi veprimtarinë e tij në Tetor të vitit 2006, duke 
integruar funksionet e kryera nga rregullatorët e mëparshëm në fushat e sigurimeve, letrave 
me vlerë dhe pensioneve private suplementare.  Veprimtaria re AMF-së drejtohet nga një 
mision qartësisht i përcaktuar: garantimi dhe mbrojtja e interesave të investitorëve, të 
siguruarve dhe publikut në tërësi.  
 
Në fokusin e vitit 2007 u përcaktuan si prioritete:  
 

(i) mbikëqyrja  e hollësishme e tregut, me fokus atë të sigurimeve për të garantuar në 
çdo kohë qëndrueshmërinë financiare të lojtarëve të tregut dhe aftësinë e tyre për 
të përmbushur në kohë detyrimet;  

 
(ii)  hartimi i një programi afatmesem 3 - vjecar të zhvillimit të mbikëqyrjes me 

elemente risku dhe të veprimtarisë së AMF-së në përgjithësi; (materiali i është 
bashkëngjitur raportit); 
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(iii) rishikimi i të gjithë kuadrit ligjor ekzistues për tregjet financiare jo-bankare  dhe 

përshtatja e tij me direktivat Europiane e standardet ndërkombëtare ;  
 

(iv) zhvillimi i një sistemi të përshtatshëm të teknologjisë së informacionit me baza të 
dhënash të shumëfishta. 

 
Për nga rritja, zhvillimet dhe ngjarjet e vecanta, viti 2007 mund të quhet edhe si viti i 
sigurimeve në Shqipëri, shprehur kjo në faktet e mëposhtme: 
 

• Kapitali minimal i shprehur me kërkesen për rritjen e fondit të garancisë  të shoqërive të 
sigurimit u përshtat sipas direktivave Europiane në nivelin 370 milionë lekë nga 100 
milionë lekë  të kërkuar më parë. Rritja e fondit të garancisë e vendos biznesin e 
sigurimeve në baza më të shëndosha e të sigurta.   

 
• Për herë të parë ne vitin 2007  u shfaqën hyrje substanciale të investimeve të huaja serioze 

në tregun Shqiptar të sigurimeve. Në vitin 2007 në Shqipëri investuan ne Prill Aspis 
Group, në Korrik Uniqa dhe në Gusht TBIH i zotëruar në masë dërrmuese nga Vienna 
Insurance Group. 

 
• Primet e sigurimeve u rritën me rreth 30% në krahasim me 2006. Primet e shkruara bruto 

të sigurimit TPL e brendshme në vitin 2007 arritën rreth 43 % më shumë se në  2006.  
 
• Totali i aktiveve të tregut të sigurimit ka shënuar një rritje vjetore prej 16.47% në 

krahasim me vitin e kaluar, me një strukturë të orientuar  kryesisht  në investime në 
depozita bankare në masën 45% të totalit të aktiveve, pra me aktive likuide; 

 
• Aftësia paguese e tregut u rrit me rreth 35%ndaj vitit të kaluar; 
 
•  Procesi i mbikëqyrjes u pasurua me përfshirjen e elementëve të analizës financiare  me 

bazë risku, sic është sistemi IRIS; 
   
• U shfaq  forma e re e organizimit strukturor në formë grupi, cfarë kërkoi edhe përshtatje 

në sistemin e rregullimit dhe mbikëqyrjes.  
 
Zhvillimet në tregun e sigurimeve nuk janë të rastësishme: qëndrueshmëria makroekonomike, 
zhvillimet e fundit të sektorit financiar, progresi në regjimin e rregullimit dhe mbikëqyrjes të 
gërshetuara me potencialet e mëdha që ofron vendi, janë faktorë që kanë ndikuar në rritjen e 
interesit të investitorëve. Investitorë prestiogjizë janë në proces negociatash  e vlerësimi për 
shoqeri të tjera, ndërkohë që vëmendje e madhe po i  kushtohet nga tregjet ndërkombëtare 
privatizimit të plotë të INSIG-ut.  
 
Duke patur parasysh peshën në sektorin financiar jo – bankar dhe zhvillimet e e e vecanta 
tregut të sigurimeve, një pjesë e madhe e energjive dhe përpjekjeve të AMF-së u fokusuan në 
rregullimin dhe mbikëqyrjes së këtij tregu.  
 
Sektori i sigurimeve në Shqipëri është relativisht i ri, me një histori rreth 8 vjecare të një tregu 
të liberalizuar. Orientimi drejt një produkti të vetëm që është sigurimi i detyrueshëm motorrik, 
ka bërë që sektori të mbetet ende larg potencialeve që ofron vendi në fusha të ndryshme për 
zhvillimin e sigurimeve.  Probleme të tjera të këtij sektori kanë të bëjnë më nivelin e qeverisjes 
shpeshherë larg parametrave të qeverisjes së shoqërive financiare, nivelin e administrimit të 
riskut, apo konkurrencën e padrejtë në sigurimet e detyrueshme motorrike.   
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Në këto kushte AMF-së i është dashur të perkushtoje përpjekje e forca  të konsiderueshme për 
të garantuar zbatimin e parimit bazë të një aktiviteti financiar: Shoqëritë financiare 
administrojnë para të konsumatorëve, qofshin këta të siguruar, aderues apo investitorë dhe si 
të tilla u nënshtrohen rregullave të caktuara që mbrojnë interesin e konsumatorëve.   Në 
funksion të këtij parimi janë ndërmarrë një sërë masash korrektive si edhe sanksione brenda 
hapësirave ligjore në fuqi.  Në të njëjtën kohë, është e domosdoshme dhe po punohet për 
permiresime ligjore rregullative në këtë drejtim. 
 
AMF ka monitoruar në mënyrë të vazhdueshme përgjegjësitë e marra nga shoqëritë e sigurimit 
dhe ka verifikuar nëpërmjet parametrave teknikë e financiarë burimet e mjaftueshme dhe 
formën për përballimin e këtyre përgjegjësive. Sistemi periodik i  raportimit dhe analizës i 
shoqëruar me verifikimet në vend nëpërmjet inspektimeve,   kane siguruar baza të dhënash  
për  matjen e përgjegjësive të marra nga ana e shoqërive.  
 
Gjatë vitit 2007, AMF ka përfshirë në sistemin e tij të analizës metoda të mbikëqyrjes me bazë 
risku, të implementuara për  herë të parë në fund të vitit 2006, siç është sistemi IRIS  i 
përshtatur për shoqëritë e sigurimit të jo-jetës në Shqipëri. Këta tregues financiarë, përfshijnë 
elemente të paralajmërimeve të hershme “early warnings”,  në lidhje me situata të 
papërshtatshme me të cilat mund të përballen shoqëritë e sigurimit.   Evidentimi në kohë i 
problemeve bën të mundur gjetjen e mënyrave për korrektimin, apo shmangien e këtyre 
situatave dhe shërben si mjet efikas për mbrojtjen e interesave të klientëve dhe publikut në 
tërësi.  
 
Fenomen shqetesues mbetet niveli i ende ulet i pagesave te demeve, cfarë pasqyrohet edhe në 
raportin e ulët dëme / prime prej rreth 21%, ndërkohë që raporti i shpenzimeve të tjera vijon të 
mbetet i lartë (57%).  Gjatë vitit 2007, AMF ka ndërmarrë një sërë masash që pritet të sjellin 
efektet e tyre në përmirësimin e cilësisë së trajtimit të dëmeve dhe efektivisht në rritjen e këtij 
raporti. Janë miratuar dhe kanë hyrë në fuqi dokumenta për trajtimin e dëmeve: përkatësisht 
një udhëzim metodik bazuar në standartet e OECD-së, një udhëzim i Ministrit të Financave 
për vlerësimin e dëmeve në sigurimet e detyrueshme motorrike dhe një VKM për licencimin e 
vlerësuesve të pavarur të dëmeve në sigurime.  
 
Gjithashtu, vëmendje e veçantë i kushtohet trajtimit të ankesave të klientëve e 
konsumatorëve. Ankesat duhet të rregjistrohen nga shoqëritë e sigurimit në baza të vecanta të 
dhënash, të cilat monitorohen vazhdimisht nga AMF.     
 
Megjithë hapësirat e pamjaftueshmë ligjore në drejtim të Mbtojtjes Konsumatore, AMF ka 
vepruar në marrjen e masave të mëposhtme:  
  
 Ka vënë në dispozicion të konsumatorëve një seksion të vecantë të mbrojtjes së 

konsumatorit në faqen e internetit dhe  adresa aktive telefoni, e-maili, ku mund të 
dërgohen ankesat, sugjerimet apo komentet që lidhen me shërbimet dhe mbajtjen e 
premtimeve nga ana e operatorëve;  

 
 Në funksion të përdoruesve të mjeteve motorrike, AMF ka vënë në dispozicion në faqen e 

internetit një motorr kërkimi që evidenton korrektësinë e policave të sigurimit të 
detyrueshëm motorrik; 

 
 Në AMF është ngritur një njësi e vecantë për trajtimin e ankesave.  
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AMF po ndërmerr aktivitete për të përmirësuar proceset e mbikëqyrjes dhe për të thelluar 
përqasjen me bazë risku për tregun e sigurimeve në Shqipëri. Kalimi nga metoda tradicionale 
në këtë përqasje të re do të mbështetet nga një platformë elektronike e raportimit dhe 
analizës. Në bashkëpunim me BERZH-in ka nisur projekti për realizimin e platformës që 
pritet të fillojë funksionimin brenda vitit 2008. Ajo do të garantojë komunikime të shpejta e të 
besueshme me operatorët, kapacitete shumë të larta të analizës, përfshirë këtu edhe 
paralajmërimet e hershme. Platforma të ngjashme sot funksionojnë në vendet më të zhvilluara 
të Europës. 
 
Sigurimet e detyrueshme motorrike patën  vëmendjen e vecantë të AMF-së në 2007, duke qenë 
që ato ende mbajtën një peshë mbi 65%  në strukturën e  tregut të sigurimeve. Fenomeni i 
shitjes nën primet e miratuara me impakt në përkeqësimin e fitimeve, vazhdoi të përbëje nje 
plagë të tregut Shqiptar të sigurimeve. Kompleksi i masave të përbashkëta, deri në politika të 
liberalizimit, duhet të shoqërohet me nje sjellje të re të konkurrencës nga shoqëritë e 
sigurimit. Trajtimi i problemeve të tregut të sigurimeve të detyrueshme përfshiu  (i) 
vlerësimin e gjendjes financiare të operatorëve dhe vecanërisht nivelin e provigjoneve teknike,  
(ii) inspektimet e vazhdueshme në vend mbi procesin e shitjeve dhe dëmshpërblimet, (iii) 
takimet e shpeshta me drejtuesit e shoqërive (iv) krijimin e Qendrës Qendrës Kombëtare të të 
Dhënave të Sigurimit të Detyrueshëm Motorrik sipas kërkesave të direktivave Europiane, (v) 
plotësimin e kuadrit ligjor për dëmet, investimin e provigjoneve, veprimtarinë e ndërmjetësve, 
etj.  
 
Regjistri Online i Sigurimeve të Detyrueshme Motorike, përbën një platformë raportimi dhe 
identifikimi  ne kohe reale të shitjeve të policave të sigurimit të detyrueshëm motorik ne 
formën e përgjegjësisë ndaj palëve të treta, Kartonit Jeshil dhe Sigurimit Kufitar në përdorim 
nga data 1 dhjetor 2007.   
 
AMF ka perfunduar tashmë hartimin e një projekt – ligji të ri për sigurimet e detyrueshme, që 
synon përmirësimin e infrastrukturës në përgjithësi dhe liberalizimin gradual të cmimeve të 
mbështetur nga forcimi i kontrollit financiar të operatorëve. 
 
Të nderuar deputetë, 
 
Ngritja e AMF nje vit me pare, ka qene nje sinjal i qarte i konsolidimit dhe standartizimit te 
kuadrit regullator te  tregut financiar. Rregullimi i tregjeve financiare jo – bankare bazohet në 
5 ligje kryesore dhe në një numër të madh aktesh nëligjore.  
 
Rishikimi dhe përmirësimi i kuadrit rregullativ i sektorëve te mbikëqyrur ka qenë prioritet i 
punës së AMF-së për vitin 2007. AMF ka vlerësuar si element shumë të rëndësishëm, 
përqasjen me direktivat Europiane, në kuadër të angazhimeve të vendit për zbatimin e e 
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit me Bashkimin Europian dhe përshtatjen e rregullave me 
kërkesat dhe nevojat e zhvillimit të shëndoshë të tregjeve  Gjithashtu, në vazhdim të procesit 
të integrimit të tre rregullatorëve financiarë jo-bankarë është e domosdoshme vendosja e 
standarteve të njëjta të kuadrit rregullativ, për të shuar diferencat e mëdha rregullative – 
mbikëqyrese midis të tre sektoreve.   Kemi prekur me dorë në një vit pune të përbashkët, 
përmasat e një sfide jo të vogel. Në këtë këndvështrim ështe punuar për të  ngritur : 
 
 grup rregulla të licensimit në të tre sektorët mbi parime të njëjta të kërkesave për kapital, 

të kërkesave për themeluesit e organet drejtuese të shoqërive (të ashtuquajtura “fit & 
proper”) - karakteristike për aktivitetet financiare si dhe te qeverisjen e shoqerive që 
kryejnë këto lloj aktivitetesh; 

 
 grup rregulla të mbikëqyrjes bazuar në parimin e analizës së riskut, të masave 

parandaluese, si dhe  të sanksioneve.    
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Në hartimin e akteve nënligjore janë shqyrtuar praktika të mira të vendeve të rajonit dhe janë 
implementuar standarde të vendosura nga shoqatat ndërkombëtare të rregullatorëve.  
 
Ndërhyrja më e ndjeshme në kuadrin ligjor të sigurimeve, ishte amendimi i nenit 98 të ligjit 
bazë të fushës mbi rritjen e fondit të garancisë në nivelet e përcaktuara nga direktivat 
europiane, 370 milionë lekë, proces i cili është drejt përfundimit.  
  
Gjatë vitit 2007 u rishikuan  e miratuan  nga Bordi i AMF-së të gjitha rregulloret ekzistuese 
dhe  u hartuan e miratuan rreth 13 akte të tjera nenligjore. Aktualisht janë në proces hartimi 
2 projekt ligje të reja dhe në proces rishikimi 2 ligje ekzistuese.  
 
Gjatë 2007 u hartuan e miratuan akte nënligjore të lidhura me  (i) investimin e provigjoneve 
teknike dhe matematike, (ii) praktikat e trajtimit dhe vlerësimit të dëmeve në sigurime, (iii) 
marrëveshjet e risigurimit, (iv) veprimtarinë e ndërmjetësve në sigurime. Këto vendime dhe 
rregullore, si edhe një sërë hapash rregullativë të ndërrmarë nga Bordi i AMF-së,  përbëjnë 
hapa cilësorë në rritjen e standardeve  të rregullimit të tregut të sigurimeve.  
 
Në 2007, AMF bashkëpunoi ngushtë  me institucione të tjera në vend për shtrirjen e 
veprimtarisë siguruese në sektorët e ndërtimit, karburanteve, minierave dhe hotelerisë. Ky 
bashkëpunim mbështeti iniciativën  e Qeverisë  e të Kryeministrit për nxitjen e produkteve të 
sigurimeve që mbrojnë në masë të konsiderueshme interesat e publikut dhe të punësuarve nga 
rreziqet që mbart ushtrimi i aktiviteteve në sektorët e sipërpërmendur.  Promovimi brenda 
vitit 2008 i  këtyre produkteve do të sjellë njëkohësisht edhe përmirësimin e strukturës së 
tregut të sigurimeve. Në realizimin e këtyre projekteve të rëndësishme do të vlerësonim shumë 
edhe vëmendjen dhe mbështetjen tuaj. 
 
Në 2007, AMF mbajti nje dialog sistematik me tregun e sigurimeve nëpërmjet diskutimeve, 
konsultimeve paraprake, trainimeve dhe formave të shpejta të  komunikimit.    Në faqen e 
internetit të AMF-së shoqëritë e sigurimeve gjejnë informacione konfidenciale të aksesueshme 
vetëm prej tyre, ndërsa në faqen e përbashkët mund të ballafaqojnë ecurinë e sigurimeve të 
detyrueshme mbi baza ditore.  
 
Në fund të vitit 2008, shoqërive te shërbimeve financiare do t’u duhet të raportojnë pasqyrat e 
tyre financiare sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar. Duke e parë këtë si 
një sfidë të madhe për sektorin e sigurimeve, AMF ka ndërrmarë nisma të trainimit me 
pjesëmarrjen e lektorëve ndërkombëtarë me përvojë. 
 
Hartimi i programeve të mbrojtjes nga katastrofat mbetet një sfidë madhore për tregjet 
financiare në Shqipëri. AMF  ka paraqitur vlerësimet e saj mbi skema kombëtare, apo rajonale 
të mbrojtjes financiare nga katastrofat natyrore.  
 
Megjithë peshën e madhe që ka zenë rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit të 
sigurimeve, gjatë vitit 2007 AMF ka vlerësuar rëndësinë e zhvillimit të sektorëve të 
pensioneve dhe letrave me vlerë në Shqipëri si faktor shumë i rëndësishëm për 
zhvillimin e tregjeve financiare në vend.  
 
Në sektorin e pensioneve, AMF po punon për hartimin e një projekt–ligji të ri të pensioneve 
private vullnetare, që do të nxisë më tej zhvillimin e këtij sektori mbi baza të forta të 
garantimit dhe mbrojtjes së interesave të kontribuesve vullnetarë. Për mbikëqyrjen e tri 
fondeve ekzistuese, AMF ka hartuar dhe miratuar rregulla të raportimit  e monitorimit.   
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Rregullimi i aktivitetit i pensioneve është i një rëndësie të vecantë nisur nga kohëzgjatja e 
përgjegjësive të marra dhe niveli i lartë i ekspertizës që nevojitet për të manaxhuar këtë 
aktivitet. Referuar praktikave ndërkombëtare, janë të domosdoshme rregulla të qarta që 
përfshijnë profilin e mirëfilltë financiar të zotëruesve dhe më tej drejtuesve të këtyre 
operatorëve. Për sa më sipër dhe bazuar në rekomandimet e vecanta të FMN-së dhe 
angazhimet zyrtare për krijimin dhe zhvillimin e një sektori të shëndetshëm, AMF po ndjek 
një politikë kufizuese ndaj kërkesave për licencime, apo ndryshimeve në paketat kontrolluese 
në aktivitetin e pensioneve private suplementare në Shqipëri. Kjo politikë shihet si 
domosdoshmëri deri në miratimin e ligjit te ri sipas modeleve të suksesshme.  
 
Hartimi projekt – ligjit të ri për pensionet private suplementare përbën një nga prioritetet e 
AMF-së për vitin 2008. Puna ka nisur në 2007 me shqyrtimin e përvojave të ndryshme të 
rajonit dhe marrjes së ekspertizës nga Banka Botërore. Ligji i ri do të krijojë hapësirat për 
zgjerimin e tregut në përmbushje edhe të angazhimeve të Qeverisë Shqiptare ndaj FMN-së, 
për ngritjen e një sektori  cilësor e aktiv të pensioneve private suplementare në Shqipëri.  
 
AMF mbetet pjesë aktive e studimeve dhe vlerësimeve të iniciuara nga Qeveria me qëllim 
reformimin e sigurimeve shoqërore dhe pensioneve. 
 
Tregu i letrave me vlerë sot kufizohet vetëm në letrat me vlerë të qeverisë. Gjatë 2007, AMF 
ndikoi  në  zgjerimin e tregut dytësor dhe funksionimin e rregjistrave përkatës, nëpërmjet 
licencimit dhe amendimeve rregullatore në kuadrin e  një bashkëpunimi të ngushtë me 
Bankën e Shqipërisë dhe Ministrinë e Financave.  
 
AMF  instaloi  në faqen e internetit një sistem rating (krahasimi) GSRM, ku çdo bankë 
përditëson në kohë reale  transaksionet dhe kuotimet për bonot e thesarit dhe obligacionet.  
 
Interesi që  është shfaqur për tregun e kapitaleve, si dhe kushtet e sotme të zhvillimit të 
biznesit dhe të infrastruktures institucionale  favorizojnë aktivizimin e tij.  
 
Plotësimi i kuadrit ligjor në fushën e letrave me vlerë është gjithashtu në vëmendjen e AMF-
së. Krahas ligjit të hartuar së fundmi nga Ministria e Financave  dhe të aprovuar nga 
Kuvendi, AMF po punon për projekt- ligjin e Obligacioneve të Korporatave dhe Bashkive të 
mbështetur nga BERZH-i dhe hartimin e projekt-ligjit të ri mbi investimet kolektive. Këto 
projekte synojnë përafrimin me direktivat Europiane dhe nxitjen  aktivizimit te tregut.  
 
Në kryerjen e funksioneve të veta, AMF ka vlerësuar si një nga celësat e suksesit 
bashkëpunimin me të gjithë aktorët dhe institucionet në vend, si edhe 
bashkëpunimin ndërkombëtar në tërheqjen e praktikave më të mira.  
 
Gjatë 2007, AMF forcoi bashkëpunimin me Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shqipërisë, 
në funksion të ruajtjes dhe forcimit të stabilitetit financiar të vendit. Bashkëpunimi i ka 
shërbyer parandalimit të të rreziqeve, rritjes së  transparencës, si edhe të unifikimit të 
standarteve në sektorin financiar. Mjaft të efektshme dhe kanë qënë edhe inspektimet e 
përbashkëta që AMF ka kryer me Bankën e Shqipërisë për cështje ku bashkëpunimi ka qenë i 
nevojshëm. Përsosja e teknologjisë së informacionit në të dy institucionet po mundëson  një 
shkëmbim informacioni e komunikim më të plotë e sistematik.  
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AMF është anëtare e 3 shoqatave ndërkombëtare të rregullatorëve të sigurimeve (IAIS), 
letrave me vlerë (IOSCO) dhe pensioneve (IOPS) dhe ka marrëdhënie e bashkëpunim të 
ngushtë me një numër të madh rregullatorësh në botë. Vlen këtu të përmendet nxitja e 
bashkëpunimit me Autoritetin Austriak të Tregjeve Financiare menjëherë pas investimeve 
Austriake në tregun Shqiptar të sigurimeve dhe pensioneve.  
 
Në 2007, AMF rriti komunikimin me  Autoritetin Bankar Qendror të Kosovës në drejtim të 
shkëmbimit të përvojave reciproke,  të vendosjes së standardeve dhe të organizimit të 
trainimeve dypalëshe. Rëndësi të vecantë pati shkëmbimi i informacioneve konfidenciale dhe 
kryerja e inspektimeve të përbashkëta.  
 
Një ndër synimet tona mbetet  përgatitja e profesionistëve të tregjeve financiare ku mund të 
përmend: vlerësuesit, aktuarët, ndërmjetësit, analistët, etj. Në vitin 2007, AMF së bashku me 
USAID-in çertifikuan klasën e parë të aktuarëve profesionistë në Shqipëri.  Gjatë vitit 2007 
AMF hartoi dy projekt vendime shumë të rëndësishme në lidhme me vlerësuesit e dëmeve dhe 
ndërmjetësit në sigurime, të cilat u miratuan nga Këshilli i Ministrave në fillim të vitit 2008.  
 
Transparenca jonë ka synuar informimin mbi të gjitha zhvillimet e tregjeve financiare jo – 
bankare në Shqipëri e më gjerë, dhe ka shërbyer  në të njëjtën kohë për edukimin dhe rritjen e 
interesit dhe besimit të konsumatorit për produktet financiare. AMF ka vënë në dispozicion të 
publikut faqen e plotë interaktive të internetit,  publikime mujore të raporteve statistikore e 
periodikut dhe  botime të tjera informative edukuese.  
 
Prioritet me peshë, sidomos për vitin e parë, ishte ngritja dhe konsolidimit të 
kapaciteteve institucionale. 
 
Modeli i integrimit funksional u reflektua në strukturën organike të institucionit, që 
megjithëse ishte pjesë e  strategjisë së krijimit, u bë e mundur të realizohet vetëm pas disa 
muajsh. Struktura e re siguron  ndarjen e qartë të funksioneve, lehtëson unifikimin e 
standarteve dhe procedurave për gjithë sektorin financiar, si edhe mundëson sfidat e 
integrimit. 
 
AMF ka zhvilluar (me mbështetjen e FSVC-së) një  strategji të burimeve njerëzore, me politika 
të fokusuara kryesisht në drejtim të përzgjedhjes së stafi të të kualifikuar, të  nxitjes dhe 
motivimit në punë, rritjes së kapaciteteve nëpërmjet mbeshtetjes për trainime e çertifikime 
profesionale të niveleve ndërkombëtare. Rialokimi i forcave të brendshme të AMF-se në 
përshtatje me prioritetet e aktivitetit është një proces që vazhdon edhe në 2008. 
 
Funksionimi i njësisë së  auditit të brendshëm,  si një siguresë e  institucionit, ndihmon për të 
evidentuar risqet dhe për të garantuar përputhshmërinë ligjore. 
  
Buxheti vjetor 2007 i AMF-së bazohet ne masën 82% në të ardhurat e veta. Nga pikëpamja e 
fondeve te perdorura gjatë këtij viti, 63% e përbënë  shpenzimet e funksionimit të institucionit 
dhe 37% investimet e kryera, apo në process. Nje peshë të konsiderueshme në zërin e 
investimeve zënë investimet për përsosjen e teknologjisë së informacionit. 
  
Gjatë ketij viti, bordi i kompozuar nga 7 anëtarë ka zhvilluar mbledhje të shpeshta për të 
përmbushur një sërë detyrimesh ligjore për ngritjen dhe funksionimin institucional të AMF-së, 
për zbatimin e shkrirjes dhe konsolidimit të tre rregullatorëve ekzistues. Njëkohësisht, bazuar 
në punën e vlefshme të stafit, si edhe këshillimet e Bankës Botërore, Bordi ka ndjekur me 
kujdes zhvillimet e tregut, duke ushtruar me përgjegjësi kompetencat për mbikëqyrjen e 
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kujdesshme të tregut. Gjatë një viti janë marrë një sërë vendimesh të rëndësishme  
rregullatore dhe funksionale. 
 
AMF funksionon ende në ambiente zyrash jo të përshtatshme, sidomos në kushtet e aplikimit 
të projekteve afatgjata të teknologjisë. VKM-së 901, datë 19.12.2007 “Për miratimin strukturës 
dhe niveleve të pagave të nëpunësve civil/nëpunësve, nëpunësve të kabineteve dhe punonjësve 
mbështetës në administratën e disa institucioneve të pavarura” shkakton rënien e tretë të 
pagave të nëpunësve kryesisht të nivelit drejtues të AMF-së. Ky vendim nuk ndihmon në 
ruajtjen e kapaciteteve aktuale dhe ngritjen e nivelit të ekspertizës në institucion.  
  
Hapat e hedhura në vitin 2007 për vetë kompleksitetin e fushës, shtrihen në shumë drejtime 
dhe konturojnë qartë një të ardhme të qëndrueshme. 
 
Duke shprehur vlerësimin e institucionit që unë drejtoj për mbështetjen Tuaj të 
vazhdueshme , Ju falenderoj për vemendjen. 
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