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PARATHËNIE 

 

 

 

Sigurimet shoqërore janë shumë të rëndësishme për mirëqenjen e punonjësve, 

familjeve të tyre dhe për të gjithë komunitetin në përgjithësi. Kjo është një e drejtë 

themelore e njeriut dhe një mjet thelbësor për krijimin e kohezionit social. Prezenca e 

një rrjeti të    arsyeshëm të mbrojtjes shoqërore për të gjithë individët dhe familjet, rrit dhe 

forcon fuqinë punëtore të vendit, shton vlera në kapacitetin e tij për të promovuar rritje dhe 

për të pranuar ndryshimin, si edhe përforcon një shkallë më të madhe të stabilitetit politik dhe 

social.  

Sistemet kombëtarë të mbrojtjes shoqërore nuk janë ishuj ekonomikë. Sistemet e 

mbrojtjes shoqërore jo vetëm reagojnë ndaj situatave të krijuara nga ndryshimet 

ekonomike dhe politike, por edhe mund të lehtësojnë tranzicionin ekonomik apo 

zhvillimin nëpërmjet krijimit të një sistemi shpërndarës të përfitimeve që nxit 

zhvillimin ekonomik. Problemi kryesor për politikë-bërësit e mbrojtjes shoqërore në 

çdo ekonomi është gjetja e një kombinimi të përshtatshëm të funksioneve zbutës dhe 

parandalues të sistemit të mbrojtjes shoqërore dhe në të njëjtën kohë mbështetja aktive 

e procesit të zhvillimit apo ndryshimit ekonomik.  

Kjo tezë është një përpjekje për të shqyrtuar zhvillimin e Sigurimeve Shoqërore, në 

veçanti, praktikat, problemet dhe perspektivat e planit të pensioneve në Shqipëri.Ky 

studim analizon  çështjet teorike, perspektivat dhe eksperiencat e vendeve të tjera në 

lidhje me zhvillimin e Sigurimeve Shoqërore. 

Rezultatet e këtij studimi tregojnë se skema e sigurimeve shoqërore në Shqipëri ka 

probleme përsa i takon qëndrueshmërisë financiare dhe nga ana tjetër ofron një masë 

të ulët përfitimi. Parashikimet aktuariale demonstrojnë nevojën e reformimit të 

skemës aktuale të sigurimeve shoqërore.  Modelet aktuariale shqyrtojnë të tashmen 

dhe projektojnë të ardhmen financiare të skemës së pensioneve. Duke qënë se modelet 

aktuariale bazohen në shumë supozime demografike dhe ekonomike është e 

nevojshme rishikimi periodik i modeleve aktuariale si edhe monitorimi dhe auditimi i 

vazhdueshëm i parametrave të skemës së pensioneve. 

 

 

Fjalë kyçe: skema e pensioneve, reforma e pensioneve, parashikime aktuariale  
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ABSTRACT 

 

 

Social security is very important for the well-being of workers, their families and the 

entire community. It is a basic human right and a fundamental means for creating 

social cohesion. The presence of a reasonable social safety net for all individuals and 

households enlarges and strengthens the labour force of a country, adds to its capacity 

to promote growth and to accept change, and underpins a greater degree of political 

and social stability 

Social protection systems need not be confined to reacting to situations created by 

economic and political changes. They can facilitate economic transition or 

development by providing a benefit delivery system that promotes economic 

development (which can include restructuring of the economy and the labour force). 

The key problem for social protection policy makers in any economy is to find an 

appropriate combination of the alleviation and prevention functions of the social 

protection system and at the same time actively support the process of economic 

development or change. 

This thesis is an attempt to examine the development of Social Security, in particular, 

the practices, problems and prospects of pension plan in Albania. The thesis discussed 

the theoretical issues, perspectives and experiences of other countries with regard to 

development of Social Security. 

 

Results of this study indicate that social security schemes in Albania has problems in 

terms of financial sustainability and in turn provides a low profit. Actuarial 

projections demonstrate the need to reform the current social security scheme.  

Actuarial models consider the present and project the  future financial of the pension 

scheme. Since the actuarial models are based on many demographic and economic 

assumptions, it is necessary a periodic review of actuarial models as well as 

continuous monitoring and audit of pension scheme parameters. 

 

 

Key words: pension scheme, pension reform, actuarial projections 
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 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 
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I. Hyrje 

 

Reformat në përgjithësi janë një çështje shumë e rëndësishme për ekonomitë e 

vendeve në të gjithë botën dhe pensionet nuk bëjnë përjashtim po të kemi parasysh që 

ato luajnë një rol parësor për reduktimin e varfërisë në moshën e pleqërisë. Pensionet 

si skemë mirëqenieje janë krijuar në fillim për eliminimin e problemeve sociale që 

vinin si pasojë e moshës. Një element kyç në proçesin e reformave strukturore  në 

vendet në zhvillim ka qenë reforma e sistemit të mirëqenies publike (public welfare 

system). Në vendet ku shteti ka marrë përsipër përgjegjësinë e ndihmës sociale, si 

edhe zhvendosja drejt një ekonomie tregu ka përfshirë domosdoshmërisht ndryshime 

dramatike në marrëdhëniet mes qytetarëve dhe sistemit të mirëqenies sociale në të 

dyja drejtimet: në drejtim të përfitimeve dhe në drejtim të financimit të skemës 

(Msalange 2003, in Onyeonoru, 2009:6). 

Reforma e pensioneve zgjoi një interesim të madh si në fushën e menaxhimit të fondit 

të pensioneve ashtu edhe në marrëdhënien midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Kjo 

sepse shumica e sistemeve ekzistuese të pensioneve mund të jenë të paqëndrueshme 

në kuptimin e burimeve te limituara financiare. Për këtë arsye si edhe për shkak të 

plakjes së popullsisë në këto vende lindi nevoja e reformave të konsiderueshme për të 

parandaluar rritjen e madhe të deficitit në sektorin publik. 

Ashtu siç përmendet nga Holmen, (2003:1), reforma e pensioneve në shumicën e 

vendeve të Europës Perëndimore, Qendrore dhe Lindore ka patur një vëmendje më të 

madhe  se çdo temë tjetër  në axhendën e reformave ekonomike edhe pse ky proces në 

vende të ndryshme ka tipare të ndryshme. Në një studim të kryer nga Holzmann, 

(2003:10) për pesëmbëdhjetë vende të Bashkimit Europian (BE) dhe dhjetë vende 

kandidate të BE-së nga Europa Qendrore dhe Lindore, duke përfshirë dhe Kroacinë, 

janë përcaktuar tre faktorë kryesorë: (I) buxheti i lartë ose presioni i shpenzimeve të 

larta si edhe tendencat e plakjes së popullsisë; (II) ndryshimet social-ekonomike që i 

bënte dispozitat aktuale të papërshtatshme; (III) integrimi ekonomik europian dhe 

monedha e përbashkët, të cilat kanë tendencë të nxisin migrimin e brendshëm dhe të 

jashtëm, fenomen të cilin sistemi i pensioneve që këto vende kishin mund ta 

suportonte me vështirësi.  

Ka patur një debat të gjerë publik, ku janë përfshire akademikë, politikanë, grupe 

interesi, agjenci ndërkombëtare konsulence se si duhet të jetë sistemi i sigurimeve 

shoqërore. "Privatizimi" total i sigurimeve shoqërore shpesh është quajtur një term i 

gabuar. Ajo që sugjerohet sot është që, skema e sigurimeve mund të jetë ose skemë e 

përfitimeve të përcaktuara (Defined Benefit - DB) ose e kontributeve të përcaktuara 

(Defined Contribution - DC) të ngjashme me modelet e ShBA dhe Kilit. (Modigliani 

dhe Muralidhar, 1999:1-13) 
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Vite më parë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka patur një debat ndërmjet 

profesionistëve të fushës së aktuaristikës lidhur me çështjen nëse është më mirë që 

skema e sigurimeve shoqërore të jetë private apo shtetërore. Në këtë debat pati një 

pikëpamje se shteti duhet të sigurojë një nivel bazë dhe më pas skemat private të 

sigurimeve duhet të ndërtohen mbi këtë nivel. Natyrshëm lind pyetja se, nëse 

pensionet private janë mjetet më të mira për të siguruar masën e të ardhurave në 

moshën e pleqërisë, përse duhet të ndërtojmë një skemë ku të varfrit t'i marrin të 

gjitha të ardhurat e tyre (pensionin) nga shteti dhe ata që janë më mirë ekonomikisht 

duhet të paguhen nga sektori privat?    

Sistemi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri është i trashëguar nga sistemi komunist 

dhe është projektuar për të ofruar sigurim të plotë kundër rreziqeve të moshës së tretë, 

për paaftësinë, vdekjen, për sëmundjet afatshkurtra, për shëndet të dobët (me 

probleme), dhe papunësinë e bazuar kjo në kontributet e bëra si nga punëdhënësit 

ashtu edhe nga të punësuarit. Ky lloj sistemi funksionon relativisht mirë në kontekstin 

e pjesëmarrjes së lartë të forcës së punës në sektorin formal.  Megjithatë, në periudhën 

e post-tranzicionit, pjesëmarrja formale në tregun e punës ka rënë në mënyrë 

dramatike, duke ngritur pikëpyetje nëse kuadri i sigurimeve shoqërore është në fakt 

strukturë e përshtatshme për sigurimin e përfitimeve të mbrojtjes sociale në të 

ardhmen për të gjithë popullsinë apo sistemi duhet ndryshuar.  

Siç ka dëshmuar eksperienca e vendeve të zhvilluara, prezenca e një rrjeti të    

arsyeshëm të mbrojtjes shoqërore për të gjithë individët dhe familjet, rrit dhe forcon 

fuqinë punëtore të vendit, shton vlera në kapacitetin e tij për të promovuar rritje dhe 

për të pranuar ndryshimin, si edhe përforcon një shkallë më të madhe të stabilitetit 

politik dhe social.  Për më tepër, e drejta për nivele të përshtatëshme të mbrojtjes 

shoqërore njihet në mënyrë shumë të qartë në shumë deklarata ndërkombëtare që i 

kushtohen këtij problemi, si edhe në standarde të ndryshëm ndërkombëtare të punës 

lidhur me sigurimin shoqëror (dhe çështje që lidhen me të) të cilat i kanë rritur në 

mënyrë progresive përfitimet dhe kategoritë përfituese, të mundshme këto për t’u 

marrë nga çdo anëtar i komunitetit. Mundësia e përfitimit të mbrojtjes shoqërore është 

një e drejtë njerëzore bazë, po ashtu edhe një masë e mirëqenies njerëzore, dhe 

promovimi i saj kërkon veprime normative – nga ana e qeverive, partnerëve socialë. 

Sistemet kombëtare të mbrojtjes shoqërore nuk janë ishuj ekonomikë. Në varësi të 

nivelit të zhvillimit, sistemet kombëtarë të mbrojtjes shoqërore rishpërndajnë midis 10 

dhe 30 përqind të produktit të përgjithshëm shoqëror (PBB). Kështu ato përbëjnë një 

nga mekanizmat rishpërndarës më të rëndësishëm të ekonomive kombëtare. Përpara 

se të diskutohen teknikat për nën-komponentët individualë të sistemeve kombëtarë të 

mbrojtjes shoqërore, nocioni bazë i ndërveprimit midis ekonomisë si një e tërë dhe 

mekanizmave rishpërndarës të mbrojtjes shoqërore duhet të kuptojë dhe pranojë 

shtrëngesat makroekonomike, brenda të cilave vepron çdo sistem i mbrojtjes 

shoqërore.  

Sistemet formale të mbrojtjes shoqërore mund të konvertohen sipas katër 
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komponentëve: 

 Sistemet e sigurimeve shoqërore – përfitimet e lidhura me punësimin 

(pensionet, përfitimet afat-shkurtra në para, sigurimi shoqëror i shëndetit); 

 Sistemet universalë të përfitimeve shoqërore – përfitime për të gjithë 

rezidentët (kompensime familjare, shërbimet  e shëndetit publik, pagesa për 

moshat e vjetra); 

 Sistemet e asistencës sociale – përfitime kundër varfërisë në para dhe në 

natyrë për qytetarët dhe rezidentët me nevoja të veçanta; 

 Sistemet e përfitimeve private -  përfitimet e lidhura me punësimin ose 

individuale (pensionet profesionalë, sigurimi shëndetësor i ofruar nga  

punëdhënësi). 

Kur qeveritë mandatojnë sistemet publikë të mbrojtjes shoqërore, duke komanduar 

kështu rishpërndarjen e një pjese të rëndësishme të të ardhurave të shoqërisë, ato janë 

të detyruara të konstatojnë që sistemet janë mirë-menaxhuar dhe që burimet që u janë 

besuar atyre, janë shpenzuar me kujdes dhe përgjegjësi. Personeli më i rëndësishëm i 

të gjithë nënsistemeve të mbrojtjes shoqërore duhet të jetë i mirë-trajnuar në teknikat 

menaxhuese si edhe në teknikat e menaxhimit financiar. Teknikat e përdorura për 

financimin e skemave të sigurimeve shoqërore, të cilat nga pikëpamja sasiore janë 

nënsistemet dominues të shumicës së sistemeve kombëtarë të mbrojtjes shoqërore, 

mund të zbatohen gjithashtu në një masë të madhe tek komponentët e tjerë të 

sistemeve kombëtarë të mbrojtjes shoqërore kombëtare.  

Sistemet modernë të mbrojtjes shoqërore kanë dy funksione bazë 

 Funksionin e rrjetit të sigurimit, i cili duhet të garantojë që çdo anëtar i 

shoqërisë që përballet me skamjen, të mund të marrë të ardhura në para të 

nivelit minimal, kujdes shëndetësor dhe shërbime sociale që e lejojnë atë të 

bëjë një jetë të kuptimtë shoqërore; 

 Një funksion të mbajtjes së të ardhurave, që i lejon të gjithë anëtarët 

ekonomikisht aktivë të shoqërisë, ose të gjithë rezidentët, të ndërtojnë të 

drejta që u mundësojnë atyre mbajtjen e një standardi të denjë jetese gjatë 

periudhave të papunësisë, sëmundjes, barrë lindjes, pleqërisë, invaliditetit apo 

vdekjes së kryefamiljarit, në kushtet kur nuk janë të mundura format e tjera të 

të ardhurave dhe aktiviteteve.  

Sistemet e mbrojtjes shoqërore nuk kanë nevojë të kufizohen vetëm në reagimin ndaj 

situatave të krijuara nga ndryshimet ekonomike dhe politike. Ato mund të lehtësojnë 

tranzicionin ekonomik apo zhvillimin nëpërmjet krijimit të një sistemi shpërndarës të 

përfitimeve që nxit zhvillimin ekonomik (i cili mund të përfshijë rindërtimin e 

ekonomisë dhe të fuqisë punëtore). Problemi kryesor për politikë-bërësit e mbrojtjes 

shoqërore në çdo ekonomi është gjetja e një kombinimi të përshtatshëm të 

funksioneve zbutës dhe parandalues të sistemit të mbrojtjes shoqërore dhe në të 

njëjtën kohë mbështetja aktive e procesit të zhvillimit apo ndryshimit ekonomik.  
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Është fakt i njohur që zhvillimet ekonomike dhe shoqërore duhet të ecin së bashku, 

dhe që hartimi i kujdesshëm i programeve të mbrojtjes shoqërore dhe shpërndarja me 

zgjuarsi e burimeve për to, mund t’i çojë më tutje objektivat si të zhvillimit ekonomik, 

ashtu edhe ato të atij shoqëror. Sigurimet shoqërore janë një nga këto programe 

socialë. Në çdo vend ka një nivel mbrojtjeje shoqërore që është i përshtatshëm ndaj 

infrastrukturës së tij administrative si edhe kapacitetit dhe stadit të zhvillimit 

ekonomik të arritur.  

Identifikimi dhe formulimi i detajuar i këtij niveli, pra që të mund të përballojë 

shkallën më të lartë të mbrojtjes shoqërore në kushtet e burimeve të caktuara për 

sigurimet shoqërore, është një sfidë madhore përpara ekspertëve planifikues në rang 

kombëtar. Në vendet ku nuk ekzistojnë skema të sigurimeve shoqërore, planifikuesit 

mund të ndërmarrin hartimin e programit optimal. Atje ku skemat ekzistojnë tashmë, 

procesi është më i vështirë pasi planifikuesit do të përballen pashmangshëm me 

ngurtësinë institucionale dhe ngurrimin për ndryshim. Megjithatë, mungesa e 

burimeve dhe nevoja për të garantuar përdorimin më avantazhues të tyre, nënkupton 

që planifikuesit duhet të vazhdojnë të përmirësojnë nivelin dhe efiçencën e mbrojtjes 

së sigurimeve shoqërore.  

Mund të vlerësohen edhe strategji ekonomike alternative duke përdorur analiza 

sasiore për vlerësimin e pasojave dhe arritjeve potenciale. Pasojat sociale dhe efektet 

ekonomike të burimeve të dedikuara skemave të sigurimeve shoqërore – skema që 

prodhojnë, për shembull, një popullsi më të shëndetshme apo çojnë në rritjen e 

prodhimit, apo që më në fund reduktojnë varfërinë – shpesh shihen përciptazi ose 

nënvleftësohen pasi ato shpesh janë të vështira për tu matur ose sepse analistët nuk 

janë të familjarizuar me teknikat që mundësojnë kuantifikimin e efekteve të tyre. 

Megjithatë, një vlerësim i balancuar i efekteve ekonomikë të zbatimit të masave të 

reja të sigurimeve shoqërore nuk mund ta kufizojë vetveten në analizën e impaktit 

afat-shkurtër të kontributeve të sigurimeve shoqërore apo të implikimeve fiskale dhe 

financiare të skemës, por duhet të marrë gjithashtu në konsideratë efektet potencialë 

afat-gjatë të skemës së sigurimeve shoqërore në sjelljen e tregut të punës dhe 

shoqërisë në përgjithësi. 

Ndërveprimi kompleks i shumë faktorëve si edhe natyra afat-gjatë e shumë prej 

efekteve, nënkupton që çdo vlerësim i impaktit të tyre ekonomik duhet bërë mbi një 

afat kohor me zgjatje të përshtatshme. Vlerësimet ekonomike që janë me përmasa të 

kufizuara dhe që janë bërë pa i marrë këto elementë në konsideratë, mund të të 

çorientojnë dhe nuk kontribuojnë në një vlerësim të balancuar të realizueshmërisë 

ekonomike dhe impaktit të skemave të sigurimeve shoqërore.  

Koncepti i krahasimit të parametrave është qëndror në teorinë ekonomike. Çdo rritje 

në shpenzimet e sigurimeve shoqërore do të thotë që të gjitha shpenzimet e tjera si 

grup duhet të ulen. Po qe se qeveria ka një buxhet fiks, rritjet në shpenzimet e 

sigurimeve shoqërore pakësojnë shpenzimet e tjera qeveritare. Për shembull, rritjet në 

shpenzimet e sigurimeve shoqërore për dhënien e pensioneve të pleqërisë, mund të 
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shkaktojnë reduktimin e shpenzimeve mjeksore për grupin e moshës së tretë. Ndërsa 

rritja e shpenzimeve të sigurimeve shoqërore mund të jetë e dëshirueshme, ato 

shpenzime duhet të balancohen me shpenzimet e tjera që ia vlejnë. Është e vështirë të 

përcaktohet se çfarë është sakrifikuar kur shpenzimet e sigurimeve shoqërore rriten, 

dhe në realitet sakrifica mund të jetë një reduktim i vogël në një numër shpenzimesh. 

Megjithatë, në analizën e politikave është e dobishme të pyetet nëse një shpenzim 

alternativ do të bëjë që të përfitojë më shumë mosha e tretë apo shoqëria në 

përgjithësi. 

Në shumicën e vendeve po ndodhin ndryshime strukturore bazë, shumë prej tyre të 

iniciuara nga politikat kombëtare, planet e zhvillimit dhe forcat e tregut. Në vendet në 

zhvillim, kjo përfshin zhvendosjen nga punësimi rural me nivel mbijetese, drejt 

punësimit urban me paga në të holla, gjë që ka shkaktuar që sistemet e mbështetjes 

familjare të bëhen gjithnjë e më shumë të pavarur. Duke synuar përballimin e 

nevojave të punëtoreve dhe familjeve të tyre që po marrin pjesë në këto përshtatje, 

duhet të jepet mbrojtje shoqërore e ndryshme nga mbrojtja sociale rurale nëpërmjet 

parcelave të tokës apo ndihmës ndaj familjeve të mëdha apo komunitetit të fshatit.  

Një nga problemet kryesorë që planifikuesit kombëtarë duhet t’i përgjigjen është: Sa 

shumë duam ne të shpenzojmë për mbrojtjen shoqërore? Në raport me nevojat 

shoqërore, në veçanti në vendet në zhvillim, pyetja përgjithsisht transformohet në: Sa 

shumë mund të përballojmë ne për të shpenzuar për mbrojtje shoqërore? 

II. Paraqitja e problemit 

Programi i sigurisë sociale të daljes në pension, i quajtur edhe sistemi i pensioneve, 

është një skemë e veçantë për të siguruar të ardhurat në moshën e pensionit.  Ajo 

është një pjesë e sistemit të mbrojtjes sociale që është krijuar për të mbrojtur 

mirëqenien e një individi përkundrejt fatkeqësive të shkaktuara nga aksidentet, 

paaftësia për të punuar ose kompensim për personat në varësi. Qëllimi i një sistemi 

pensionesh është që të sigurojë për pensionistët afërsisht të njëjtin nivel jetese si në 

periudhën kur punonin. Le të themi se mund të ndajmë jetën e njeriut në tri faza 

kryesore: rinia (fëmijëria dhe vitet e shkollës), vitet produktive të punës, dhe vitet e 

daljes në pension. 

Nevoja për  reformimin e sistemit aktual të pensioneve në Shqipëri vjen si një 

domosdoshmëri për t’i gjetur zgjidhje problemeve të shumta që ka ky sistem si dhe 

për të krijuar instrumentet dhe strukturat e nevojshme ekonomike, që mund t’u 

sigurojnë pensione të kënaqshme të gjithë njerëzve që derdhin kontribute mbi pagën e 

punës së tyre.  

Programi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri para viteve ’90-të ishte i hartuar në 

mënyrë të tillë që ofronte sigurim gjithëpërfshirës për vjetërsi, paaftësi, vdekje, 

sëmundje afatshkurtra apo afatgjata dhe papunësi në bazë të kontributit të bërë si nga i 

punësuari, ashtu edhe nga punëdhënësi. Ky lloj sistemi funksionon relativisht mirë në 
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kontekstin e një pjesëmarrjeje të lartë të krahut të punës në sektorin formal. Nga ana 

tjetër, Shqipëria si shumë vende të tjera të tranzicionit, ka përjetuar një rritje të nivelit 

të informalitetit të krahut të punës, gjë që ka sjellë të ardhura të kufizuara nga 

kontributet e pagave, ndërsa përballet me barrën e mbështetjes të disa brezave të të 

moshuarve, shumica e të cilëve gëzon të drejtën e pensionit të plotë.  

Natyrshëm vihet në diskutim, nëse kuadri i sigurimeve shoqërore është faktikisht 

struktura e duhur për sigurimin e përfitimeve të mbrojtjes sociale në të ardhmen për të 

gjithë popullsinë.  

Si kudo tjetër në vendet e Europës Qendrore, 100 përqindëshi tradicional i 

pjesëmarrjes në krahun e punës, si për meshkujt ashtu edhe për femrat, ka çuar në një 

përqindje të lartë të moshuarish që marrin pensione, ndërsa rritja post-tranzicionale e 

shkallës së informalitetit ka çuar në një numër të vogël kontribuuesish midis 

popullsisë në moshë pune. Kjo mungesë balance midis kontribuuesve dhe përfituesve 

ka çuar tipikisht në probleme fiskale në lidhje me financimin e përfitimeve, sipas një 

sistemi ku paguhen pensionet me të ardhurat e vitit korrent, (në ang.- pay as you go 

system) pra, ku të ardhurat nga kontributet e kontribuuesve aktualë përdoren për të 

financuar përfitimet për të moshuarit aktualë.  

Nga pikëpamja e kontributeve, historia në Shqipëri është pothuajse e njëjtë me 

ekonomitë e vendeve të tjera në tranzicion. Pas viteve ’90-të, ndërmarrjet e sektorit 

publik u reduktuan në numër dhe u privatizuan. Ekonomia e re private u bazua së 

tepërmi në tregun joformal të punës, në vend që të bazohej në tregun më të shtrenjtë 

dhe më të rregulluar formal të punës. Rrjedhimisht, emëruesi në formulën e 

koeficientit të varësisë, d.m.th. numri i kontribuuesve në sistemin e pensioneve, ra 

ndjeshëm. Raporti i kontribuuesve me numrin e personave të punësuar aktualisht 

qëndron në 76.1 përqind.
1
 

Nga pikëpamja financiare, qeveria shpenzoi 6.1 përqind të PBB-së në vitin 2012 për 

sigurimet shoqërore, ndërsa të ardhurat për vitin 2012 përbënin 4.7 përqind të PBB-së, 

që do të thotë se subvencioni nga buxheti i shtetit për vitin 2012 ishte 1.4 përqind e 

PBB-së
2
.  

Siç edhe mund të vihet re nga grafiku I.1 skema aktuale e sigurimeve shoqërore 

vazhdon të subvencionohet nga buxheti i shtetit çka do të thotë se ajo nuk është e 

qëndrueshme financiarisht. E thënë ndryshe, Shqipëria duhet të ndryshojë skemën 

aktuale të pensioneve. Si duhet të jetë ajo në mënyrë që të plotësojë sa më mirë 

nevojat e popullsisë, e përballueshme financiarisht nga buxheti i shtetit dhe në të 

njëjtën kohë të jetë e qëndrueshme nga pikëpamja financiare?  

 

                                                             
1
 www.issh.gov.al  

2
 Statistika kryesore të Sigurimeve Shoqërore 2012- www.issh.gov.al  

http://www.issh.gov.al/
http://www.issh.gov.al/
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 Figure I-1   Të ardhurat dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore (në ml lekë) 

Burimi: Ministria e Financave dhe ISSH(www.financa.gov.al, www.INSTAT.gov.al)  

Mundësitë për të ndërmarrë reforma dhe llojet e tyre janë të shumta, por suksesi apo 

dështimi i tyre varet nga sasia dhe masat që merren për sigurimin e mjeteve financiare 

që do të financojnë sistemin. Reformat e pensioneve, pavarësisht nga ndryshimet që 

kanë midis tyre, shtrihen dhe realizohen përmes kontribuuesve dhe përfituesve, të 

cilët konsiderohen në "një banesë", prandaj çdo reformë strukturore duhet të mbajë 

mirë parasysh ndryshimet parametrike që do të jenë të nevojshme për të mbajtur në 

balancë skemën e pensioneve publike dhe do të sigurojë njohjen e të drejtave të 

fituara.  

III. Hipotezat kryesore të studimit 

Disa nga hipotezat kryesore që do të trajtohen në këtë studim janë: 

 A po përballet skema e pensioneve me problemin e qëndrueshmërisë 

financiare dhe cilët janë disa nga treguesit socialë dhe makro ekonomikë të 

sistemit? Aktualisht, shumica e vendeve të zhvilluara, por edhe ato në zhvillim 

që kanë aplikuar sistemin Bismark të pensioneve (Pay as You Go), si pasojë e 

efektit të plakjes së popullsisë dhe krizës ekonomike të viteve të fundit, po 

ballafaqohen me këtë problem. Kështu, shumë nga këto vende po 

ristrukturojnë skemën e tyre të pensioneve. Shqipëria vazhdon të konsiderohet 

një vend me popullsi relativisht të re. Sipas Censusit të fundit, të zhvilluar në 

vitin 2011, mosha mesatare e popullsisë është 35.3 vjeç dhe është rritur me 

rreth pesë vjet krahasuar me vitin 2001. Pavarësisht kësaj, numri i 

kontribuuesve në skemë është ulur shumë ndërkohë që numri i përfituesve 

është rritur.  

 Cila do të jetë e ardhmja e kësaj skeme, duke përdorur modelet aktuariale? 

Përmes parashikimeve aktuariale ky studim synon të parashikojë trendin e 

numrit të kontribuuesve në skemë, të ardhurat që mund të realizohen, si edhe 

http://www.financa.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
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një parashikim mbi trendin e shpenzimeve që do të duhen për pension. Përmes 

këtyre projeksioneve synohet të parashikohet se cilët do të jenë treguesit 

makro ekonomikë të skemës së pensioneve në të ardhmen. 

 Cili do të ishte impakti social i një skeme të reformuar pensionesh? 

Ndryshimet demografike, sociale dhe ekonomike patën një impakt në skemën 

e pensioneve në vendin tonë, por nga ana tjetër edhe kalimi në një skemë 

private pensionesh do të ketë impaktin e vet social. Skema private mbështetet 

në kontributet e derdhura gjatë gjithë kohës së punës dhe për pasojë kush 

kontribuon më shumë do të përfitojë më shumë në moshën e pensionit. Kjo 

lloj skeme favorizon më shumë njerëzit me të ardhura të larta se sa ata me të 

ardhura të ulëta, apo që kanë edhe ndërprerje të viteve të punës. Nga ana tjetër 

gratë janë më shumë të riskuara të kenë ndërprerje të punës për shkak të rritjes 

së fëmijëve, kanë në përgjithësi paga më të ulëta se sa burrat dhe kanë shkallë 

më të lartë papunësie. Si rrjedhojë, kontributet e derdhura gjatë gjithë jetës do 

të jenë më të ulëta. Kështu në moshën e tretë kjo kategori rriskon të jetë më e 

varfër se sa burrat. 

 Cila është shkalla e informimit të opinionit publik lidhur me skemën aktuale të 

pensioneve si edhe pritshmëritë lidhur me një reformim të mundshëm të kësaj 

skeme në Shqipëri? Një skemë private pensionesh do të thotë që, risku për 

kursimet për moshën e tretë kalon nga shteti tek individi. Për këtë arsye 

informimi i individit lidhur me masën e kontributeve që paguan, planin e 

investimeve që mund të përzgjedhë dhe përfitimet dhe riskun që paraqet secili 

nga këto skema ka një rëndësi të veçantë.   

 

IV. Objektivat e studimit 

Objektivi kryesor i këtij studimi është të ndihmojë sadopak në parashikimin e të 

ardhmes së skemës së pensioneve përmes projeksioneve aktuariale lidhur me 

strukturën demografike, papunësinë, numrin e kontribuuesve dhe përfituesve. 

Nëpërmjet këtij studimi synohet të parashikohet se, cili do të ishte efekti financiar në 

rast se Shqipëria do të vazhdojë me të njëjtën skemë, si edhe në rastin kur fillon të 

implementohet një skemë me bazë kontributet – DC apo NDC.  

Pjesë e këtij studimi është gjithashtu edhe një anketë e zhvilluar me të punësuar që 

banojnë në Tiranë, përmes së cilës synohet të matet informimi i opinionit publik 

lidhur me skemën e pensioneve, pritshmëritë lidhur me reformimin e saj si edhe 

besimi për një skemë private. Po kështu, qëllimi i kësaj ankete është edhe matja e 

perceptimit të opinionit publik lidhur me impaktin social që do të kishte rritja e 

moshës së pensionit, barazimi i moshës së daljes në pension midis burrave dhe grave, 

ulja e viteve të detyrueshme të kontributeve si edhe matjen e besimit tek monitorimi 

financiar që duhet të kryhet nga shteti. 

Ky studim synon të japë një përgjigje se, cilat do të ishin disa nga hapat për 

reformimin e skemës së pensioneve në vendin tonë bazuar në eksperiencën e vendeve 
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të tjera dhe çfarë efekti financiar do të kishte buxheti i shtetit me implementimin e 

skemës së re? 

Hipoteza kryesore e anketës: Informimi i opinionit publik ka një impakt të 

rëndësishëm në rritjen e suportit politik për reformimin e sistemit të pensioneve. 

 

V. Metodologjia e përdorur 

Metodologjia e përdorur për ndërtimin e modelit aktuarial bazohet në ndërtimin e 

projeksioneve të popullsisë, duke përdorur sistemin RUP (Ruarl Urban Projection), 

sistem ky i zhvilluar nga Census Bureau e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bazuar 

në hipotezat e përmendura më sipër si edhe në rezultatet e publikuara të Censusit 2011 

lidhur me strukturën demografike të popullsisë, duke përdorur sistemin RUP, kam 

ndërtuar parashikimet, numrin e popullsisë si edhe si do të jetë struktura sipas grup-

moshave. Kjo bën të mundur parashikimin për vitet e ardhshme të numrit të 

kontribuesve potencialë në skemën e sigurimeve shoqërore sipas vendbanimit fshat-

qytet. 

Përsa i përket parashikimeve të ecurisë së parametrave ekonomikë, siç janë prodhimi i 

brendshëm bruto PBB, norma e inflacionit, shkalla e papunësisë apo indeksimi i 

pritshëm i pagave dhe pensioneve,  do të mbështetem në parashikimet e kryera nga 

Ministria e Financave dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.     

Metodologjia e përdorur në hedhjen e anketës bazohet në teorinë e topave të borës 

“snow ball theory”, metodologji kjo që përdoret në rastin e një ankete online. Kjo 

teori bazohet në 3-4 grupe kryesore, të cilat quhen “bërthamat bazë”, dhe secili nga të 

intervistuarit bëhet burim për të anketuar të tjerë, duke shpërndarë adresën e 

pyetësorit në internet tek persona të tjerë. Më pas, personat e intervistuar rishtas e 

shpërndajnë adresën tek persona të tjerë e kështu me radhë, duke krijuar në këtë 

mënyrë një ortek të intervistuarish.     

VI. Rëndësia e studimit 

Studime të shumta janë kryer në mënyrë periodike nga Banka Botërore si një 

përpjekje për të zhvilluar një sistem gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm me qëllimin 

e vetëm reduktimin e varfërisë në moshën e pleqërisë dhe gjithë pasojat që e 

shoqërojnë atë në të gjithë botën. Problemet e pensionit nuk janë të zakonshme vetëm 

në Afrikë, Azi, Amerikën Latine apo për vendet në tranzicion të Europës Juglindore. 

Kjo është një çështje e përbashkët për të gjitha vendet e botës, pavarësisht nga statusi 

ekonomik.  Edhe në Shqipëri janë kryer studime në këtë fushë, duke analizuar skemën 

aktuale të sistemit të pensioneve (PAYG) si një nga pjesët më të rëndësishme të 

sistemit të mbrojtjes sociale. Disa analiza në këtë drejtim janë bërë për të matur edhe 

impaktin e reformave në këtë fushë. Thelbi i çdo studimi është aftësia e tij për të 

pasuruar dhe shtuar dijet ekzistuese si edhe të ofrojë zgjidhje për probleme të 

ndryshme. Parë në këtë linjë, ky studim do t'u shtohet përpjekjeve të bëra deri tani për 
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krijimin e një skeme të qëndrueshme për Shqipërinë. Ky studim, gjithashtu, do të 

ofrojë një pasqyrë të skemave të vendeve të ndryshme anembanë globit.  

Pensionet në të gjithë botën, janë të rëndësishme dhe tërheqin vëmendjen si të 

punëdhënësit ashtu edhe të punëmarrësit, si në ndërmarrje publike ashtu edhe në ato 

private, organizata qeveritare apo jo-qeveritare. Ky studim synon të jetë sadopak i 

dobishëm për qeverinë, politikë bërësit dhe studentët që studiojnë për administratën 

publike. Nga ana tjetër synon të bëhet një burim i mirë informacioni për të gjithë 

punonjësit e sektorit publik apo privat, lidhur me faktin se si do të jetë cilësia dhe 

standardi i jetesës së tyre në moshën e pleqërisë. Ky studim është një përpjekje për të 

harmonizuar skemat publike me atë private të pensioneve. 

VII. Fusha e studimit dhe disa kufizime 

Reforma e pensioneve është padyshim një fenomen global dhe në fokus qendror të të 

gjitha axhendave ekonomike kudo në botë sot. Ky studim nuk merr përsipër të 

mbulojë të gjitha skemat e pensioneve të aplikuara kudo në botë, por është një 

përpjekje për të përmendur disa nga ato si edhe të analizojë skemën e pensioneve në 

vendin tonë. Studimi do të përqendrohet më tepër në mënyrën e funksionimit të 

skemës, reformat e ndryshme të kryera deri tani, problemet dhe mënyrat për 

përmirësimin e gjendjes. Ky studim merret me mënyrën e operimit të një skeme të re, 

bazuar kjo në eksperiencën e vendeve të tjera. 

Po kështu, ky studim ka edhe disa kufizime përsa i përket të dhënave micro dhe për 

rrjedhojë janë përdorur të dhëna të agreguara. Nga ana tjetër ka mungesë informacioni 

lidhur me shkallën e migracionit në vite. Ajo që dihet është se popullsia rezidente 

është zvogëluar, por për ritmet e kësaj rënieje në vite nuk ka të dhëna. Gjithashtu, 

mungojnë të dhënat statistikore për kontributet e derdhura në vite në bazë të gjinisë. 

Për pasojë matja e impaktit social dhe ekonomik të implementimit të një skeme të re 

pensionesh nga pikëpamja gjinore mbetet në kuadrin e analizave makro. 

Përdorimi i modeleve aktuariale lidhur me shkallën e papunësisë, ritmet e rritjes 

ekonomike apo normën e inflacionit do të kërkonte të dhëna statistikore në nivel 

micro dhe softe të posaçme statistikore. Për rrjedhojë, për këta indikatorë janë 

përdorur parashikime të kryera nga institucione si: Ministria e Financave, Banka e 

Shqipërisë, FMN, Banka Botërore etj.   

VIII. Struktura e studimit 

Në këtë studim është bërë një analizë e skemave të sigurimeve shoqërore për vënde të 

ndryshme të botës, si lindën dhe si janë zhvilluar këto skema në vite dhe çfarë ofron 

eksperienca botërore. Skemat e pensioneve në të gjithë botën janë reformuar dhe 

përsosur me kalimin e viteve në mënyrë që të realizojnë sa më mirë dy objektivat 

kryesore që një sistem sigurimesh shoqërore duhet të ketë. 
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 Përshtatshmëria e të ardhurave në moshën e vjetër, kur një person nuk punon 

më përmes një fondi sigurimesh që individi e paguan gjatë gjithë jetës së tij të 

punës. 

 Qëndrueshmëria financiare e një skeme pensionesh 

Në kapitullin e dytë bëhet një analizë e skemës së sigurimeve shoqërore në Shqipëri, e 

cila është ndarë në tre komponentë: i)mjedisi social-demografik në të cilin operon 

skema ii) struktura e sistemit iii) performanca makro-ekonomike dhe sociale e 

sistemit. Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është që t'i japë përgjigje një prej pyetjeve, 

pjesë e një debati aktual në vëndin tonë “A është e qëndrueshme financiarisht skema e 

sigurimeve shoqërore?” Përmes evidentimit të problemeve nga të cilat vuan sistemi i 

pensioneve në vëndin tonë, synohet që të kuptohet se kush mund të jenë disa nga 

reformat që duhet të ndërrmeren për përmirësimin e indikatorëve të performancës. 

Kapitulli i tretë fokusohet në impaktin social që ka sistemi i pensioneve në përgjithësi 

si dhe cili është roli i shtetit në një skemë të mbrojtjes sociale në përgjithësi dhe në atë 

të pensioneve në mënyrë të veçantë. Shteti ka një rol kyç në skemat private si 

rregullator i tregut dhe mbikëqyrës financiar në mbrojtje të të drejtave të individit. Në 

skemat PAYG, që aplikohet aktualisht në vëndin tonë, shteti është edhe administrator 

i mjeteve financiare të sistemit të kontributeve. Në këtë kapitull janë analizuar edhe 

rezultatet e një ankete që është organizuar për të testuar nivelin e njohurive të opnionit 

publik si edhe pritshmëritë në rastin e reformimit të skemës së pensioneve. 

Në kapitullin e katërt janë aplikuar disa modele aktuariale për të ndërtuar projeksionet 

e popullsisë, strukturën moshore, parashikimet për situatën makro-ekonomike të 

vëndit në vitet e ardhshme duke synuar që të bëhet një analizë e performancës së 

skemës në një situatë të re social-ekonomike. Qëllimi i këtij kapitulli është që të japë 

një tabllo sa më të përafërt se si do të jetë struktura demografike e popullsisë dhe të 

parashikojë se sa do të jetë numri i kontrinuusve potencialë në vitet në vazhdim. Një 

pyetje kryesore e këtij kapitulli është se a do vuajë Shqipëria në dekadat e ardhshme 

nga fenomeni i “plakjes së popullsisë”. 

Pjesa e fundit e studimit përmban përfundime dhe rekomandime.      
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KAPITULLI I 

 

Shqyrtimi i literaturës dhe kuadri teorik 

Parathënie 

Ky kapitull përmban një studim të literaturës bashkëkohore lidhur me temën e 

pensioneve, reformat e ndryshme në këtë fushë, përfitimet dhe risqet e modeleve të 

ndryshme. Përveç një historiku të skemës së pensioneve, ky kapitull përmban edhe 

disa studime të skemave të pensioneve për disa vende të zhvilluara apo në zhvillim siç 

janë: Gjermania, Suedia, Kili, Singapori, India, Lituania dhe Australia. Historia e 

pensioneve është e mbushur me shembuj se si qeveri të vendeve të ndryshme të 

zhvilluara apo në zhvillim përdorin paratë e vëna mënjanë për moshën e pleqërisë për 

të financuar defiçitin buxhetor apo për të financuar projekte zhvillimi.  

1.1    Koncepti i pensionit  

Në përgjithësi pensioni është një marrëveshje për të bërë të mundur që njerëzit të 

marrin të ardhura në moshën e pleqërisë, kur ata nuk mund t'i sigurojnë këto të 

ardhura përmes punësimit. Është një mjet kursimi që lejon akumulimin pa paguar 

taksa (tax free) të një fondi parash me qëllim përdorimin e tij më vonë si një e ardhur 

nga pensioni. Pensioni, sipas Williams (1997:2) është tërësia e procaedurave të 

planifikuara dhe një proces ligjor për krijimin e një fondi të sigurt,  për të përmbushur 

detyrimin e mbrojtjes sociale, për të cilin punëdhënësit iu detyrohen punonjësve të 

tyre në momentin e  daljes në pension. 

Skemat që financohen nga punëdhënësi, por që e përfitojnë punëmarrësit, zakonisht 

janë quajtur skema profesionale të pensioneve. Sipas Okotoni dhe Akeredolu 

(2005:1), qëllimi i pensioneve profesionale është që t'u sigurojë të ardhura të rregullta 

dhe të qëndrueshme punonjësve pas daljes së tyre në pension. Ata shkruajnë se kjo 

është një marrëveshje që punëdhënësi bën për të siguruar përfitime për punonjësit kur 

ata të arrijnë moshën e pensionit. Më tej ata thonë se këto skema janë të financuara 

vetëm nga punëdhënësit ose nga të dy bashkë si punëdhënësit ashtu edhe 

punëmarrësit. 
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Sindikatat e punës, qeveria apo organizata të tjera gjithashtu mund të krijojnë fonde 

pensionesh. Skemat e pensioneve profesionale janë një formë kompensimi e shtyrë në 

kohë. Në përgjithësi paraqesin avantazhe si për punëdhënësin ashtu edhe për 

punëmarrësin, sepse nuk taksohen. Shumë skema pensionesh kanë edhe një tjetër 

komponent, sigurimi që lidhet me përfitime që mund të kenë persona të tjerë në rast të 

humbjes së jetës të personit që ka derdhur kontributet, apo përfitime në rast 

invaliditeti. Pensionet paguhen në intervale të rregullta kohore, në mënyrë që t'i 

mundësojë individit përballimin e jetesës pas daljes në pension. Kjo pagesë me masë 

të njëjtë dhe e dhënë periodikisht mundëson individin të maksimizojë të ardhurat nga 

pensioni.  

Maksimizimi i të ardhurave nga pensioni i referohet një strategjie për zgjedhjen e një 

opsioni pagese në momentin e daljes në pension. Personat që janë afër moshës së 

pensionit në këtë rast vihen përballë dilemës se, cila është zgjedhja më e mirë. Ata 

kanë dy mundësi zgjedhjeje. E para që njihet si "single life", që do të thotë masë më e 

madhe pensioni, por vazhdon për aq kohë sa personi jeton dhe më pas ndërpritet, duke 

mos i dhënë asnjë mundësi për përfitim bashkëshortit. Mundësia e dytë njihet si "joint 

life". Në këtë rast masa e përfitimit të pensionit është më e vogël, por bashkëshorti 

mund të përfitojë një pjesë të tij pas vdekjes së personit që ka të drejtën e pensionit. 

Këto lloj pensionesh janë të zakonshme në ShBA. Plani i pensionit është një term që 

përdoret në ShBA, ndërsa në Angli kjo quhet skema e pensioneve. Pavarësisht termit 

të përdorur pensionet e pleqërisë janë një formë të ardhurash të garantuara për të 

gjithë jetën, për të eliminuar riskun e jetëgjatësisë (Wikipedia, 2010). 

1.1.1 Nevoja për një skemë kontributesh 

Teoria e parë ekonomike mbi sigurimet shoqërore shënon në vitin 1958 dhe është 

krijuar nga Samuelson. Sipas tij për të patur një ekuilibër në një skemë pensionesh 

PAYG (paguaj ndërsa shkon) norma e kthimit duhet të ishte e barabartë me shkallën e 

rritjes së popullsisë, me kushtin e një page reale konstante. Në mbështetje të këtij 

argumenti Aaron në (1966:14) mendon se në një skemë pensionesh PAYG të 

konsoliduar norma e kthimit duhet të jetë e barabartë me shkallën e rritjes së 

popullsisë plus normën e rritjes së produktivitetit. Kriza e pensioneve si fenomen 

është përshkruar kryesisht si një barrë financiare e sistemit PAYG për shkak të plakjes 

së popullsisë si edhe për shkak të një financimi jo të përshtatshëm. Bazuar në 

zhvillimet aktuale për shumë vende, autorë të ndryshëm vënë në dukje se që pas 

viteve '90 fenomeni i plakjes së popullsisë ka ndikuar ndjeshëm në rënien e 

qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve. Gjatë viteve '90 indeksi i moshës së vjetër, 

(raporti i popullsisë mbi moshën e pensionit me atë të popullsisë në moshë pune) 

është rritur ndjeshëm Abromavici (2003:7-10).  
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Kjo është një situatë evidente si për vendet e zhvilluara ashtu edhe për vendet në 

zhvillim. Vende të zhvilluara si Italia, Gjermania dhe Franca kanë pasur probleme 

serioze financiare në fund të viteve '90. Sipas Prewo (2002:11), vendet europiane të 

cilat kanë aplikuar më së shumti sistemin PAYG si Gjermania, ku 85% e pensioneve 

ishin pjesë e sistemit PAYG, por edhe Franca, Italia dhe Belgjika janë goditur më 

shumë nga kriza demografike (plakja e popullsisë) se sa vendet që mbështeteshin më 

shumë tek skema profesionale e pensioneve si p.sh., Britania e Madhe me 25% 

përqind të pensioneve të financuara nga skemat profesionale apo Hollanda me rreth 

40%. Sipas Feldstein (2001:2-4), rritja më e madhe e numrit të pensionistëve 

krahasuar me rritjen e forcave të punës, nuk është një problem i përkohshëm apo 

tranzicioni, por është një shqetësim i përhershëm lidhur me qëndrueshmërinë 

financiare të skemës së pensioneve.  

Ndryshimet demografike kanë pa dyshim një ndikim të drejtpërdrejtë mbi 

qëndrueshmërinë financiare të skemës së pensioneve. Samuelson në vitin 1958 ishte i 

pari që ka përshkruar se transfertat midis gjeneratave nënkuptojnë një normë të 

kthimit të barabartë me shkallën e rritjes së popullsisë, që ai e quante norma 

biologjike e interesit. Për këtë arsye, trendi demografik i një vendi është një çështje e 

rëndësishme që duhet të merret në konsideratë si në përcaktimin e masës në para të 

pensionit që duhet të përfitojë një individ që ka derdhur kontribute, ashtu edhe në 

përcaktimin e burimeve financiare të skemës së pensioneve. 

Përveç trendit demografik aspekte të tjera që duhet të kihen parasysh janë dinamika e 

tregut të punës (veçanërisht numri i personave në forcat e punës), politikat e tatimeve 

dhe taksave (sidomos aftësia në mbledhjen e taksave) dhe fakti që niveli i përfitimeve 

duhet të konsiderohet si një përshtatje e sistemit të pensioneve me ndryshimin e 

rrethanave. Disa nga këto aspekte janë analizuar edhe nga Banka Botërore dhe janë 

marrë në konsideratë prej saj në përcaktimin e shkaqeve dhe arsyeve të reformës së 

pensioneve në vendet e ekonomive në tranzicion. Vendet e Europës Lindore në vitet 

'80 patën një rënie të të ardhurave kombëtare. Këto vende konsideroheshin si vende 

me të ardhura të mesme për sa i përket të ardhurave për frymë apo aftësisë për të 

mbledhur taksa. Në të njëjtën kohë në këto vende po shfaqeshin tiparet e plakjes së 

popullsisë dhe rritje të shpenzimeve, njësoj si në  vendet me të ardhura të larta.  

Nga ana tjetër, një faktor që nuk duhet të nënvleftësohet është edhe migrimi. Siç 

thekson Augusztinovic (2002:9), migrimi nga një vend në tjetrin është një kusht i 

përjetshëm dhe shumë i rëndësishëm që duhet të merret parasysh për hartimin e 

reformës së pensioneve. Sipas Reynaud (1998:35), globalizimi i ekonomisë mund të 

konsiderohet si një prej arsyeve që nxit reformimin e sistemit të pensioneve. Përveç 

këtyre faktorëve siç edhe ka thënë Schmahl (1999:45), faktorët lokalë kanë një rol të 

rëndësishëm në reformimin e skemës së pensioneve. Këta faktorë mund të ndryshojnë 

në mënyrë të konsiderueshme nga njëri vend në tjetrin.  
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Ndryshimet në situatën demografike dhe dinamika e tregut të punës mund të 

konsiderohen si dy nga faktorët kyç më të rëndësishëm që kanë impakt në skemën e 

pensioneve. Kështu, në një situatë plakjeje të popullsisë dhe ku faktorët e tjerë janë të 

pandryshueshëm, sa më e lartë të jetë shkalla e varësisë së moshës së vjetër aq më e 

madhe është nevoja për reformimin e skemës. Sistemi i sigurimeve shoqërore, i 

bazuar në parimet e solidaritetit midis brezave, pasqyron përgjegjësinë e të gjithë 

shoqërisë për t'u siguruar një nivel të lartë jetese të gjithë individëve që nuk janë pjesë 

e forcave të punës. Për të garantuar këtë sistemi i sigurimeve shoqërore mund të 

financohet nga buxheti i shtetit, përveç të ardhurave nga taksimi i forcave të punës. 

Në ditët e sotme, prodhimi është më shumë i orientuar drejt kapitalit, kështu që një 

mënyrë tjetër financimi mund të jenë edhe të ardhurat që vijnë nga taksimi i kapitalit. 

Megjithatë është e rëndësishme të thuhet se nënvleftësimi i kapitalit njerëzor mund të 

gjenerojë stimuj për strategji jo-efiçente prodhimi.   

Vlen të theksohet se, ka një pabarazi lidhur me shkallën e përgjegjshmërisë të klasave 

të ndryshme të shoqërisë për zbatimin e parimit të solidaritetit. Meqenëse qëllimi 

kryesor i reformës së pensioneve është reduktimi i varfërisë, disa nga komponentët e 

skemës se sigurimeve mund të financohen nga të ardhurat e buxhetit të shtetit, apo 

forma të tjera taksimi.  Përkeqësimi i standardit të jetesës së një brezi (p.sh. njerëzit që 

janë tashmë pensionistë), për të mirën e gjeneratave të tjera (si p.sh. pensionistët e 

ardhshëm)  nuk reflekton siguri dhe harmoni midis brezave dhe për këtë arsye nuk 

konsiderohet si një zhvillim i qëndrueshëm apo një formë e drejtësisë sociale. 

Përfundimisht mund të thuhet se, shumica e ekspertëve për skemat pensionale kanë 

argumentuar se financat publike mund të balancohen përmes të ashtuquajturave 

reforma të mëdha, si edhe duke përfshirë financimin e disa prej komponentëve të 

skemës. Por në këtë rast, analiza për krizën e pensioneve nuk duhet të përqendrohet 

thjesht në sistemin PAYG. Siç përcaktohet nga McMorrow dhe Roger Kulu (2002) 

"Plakja e popullsisë do të ndikojnë në mënyra të ndryshme në të dy sistemet e 

pensioneve, si në sistemin PAYG ashtu edhe në atë të financuar": 

I. Krijon nevojën për të kompensuar efektet e zvogëlimit të  forcave të punës 

dhe të rritjes së shkallës së varësisë në kontributeve të sigurimeve 

shoqërore dhe në masën e kontributeve për pension, duke kombinuar 

forcimin e tregut të punës me reformën e pensioneve. 

II. Rritja e popullsisë ka efekt në rritjen ekonomike dhe për pasojë edhe në 

normën e kthimit në të dy sistemet. Për këtë arsye ky efekt duhet të merret 

në konsideratë si në sistemin PAYG ashtu edhe në atë të financuar. 

III. Politikëbërësit analizojnë ndikimin që ka plakja e popullsisë në buxhet dhe 

nevojën për një sistem për ndarjen e barrës fiskale midis gjeneratave.   



 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 

16 
 

IV. Kjo do të kërkonte një rivlerësim të zgjedhjeve fondamentale të jetës, duke 

rifituar kohën që shpenzohet për të punuar si edhe nivelin e dëshiruar të 

jetesës në moshën e pensionit." 

I pari që ka folur për skemën me bazë kontributet, madje edhe më parë se modeli 

kilian, ka qenë Buchanan (1968:386-395). Ai mbronte tezën e kalimit në një sistem 

fondi pensional të kontributeve dhe mbajtjen e angazhimeve të sigurimeve shoqërore 

nga ana e shtetit me anë të lëshimit të bonove qeveritare.  

Si shteti ashtu edhe individët privatë mund të krijojnë një skemë fondi pensionesh. 

Një sistem i menaxhuar nga shteti mund të jetë subjekt i ndryshimeve të shpeshta të 

rregullave se si dhe sa  është masa e përfitimit të pensionit, që sipas Davis (1998:7), 

mund të jetë edhe e dobishme për publikun. Nga ana tjetër sistemet e menaxhuara 

privatisht kanë tendencë të kenë kosto administrative më të larta dhe "ekonomi të 

shkallës" më të ulët. Ndërkohë që një fond privat personi nuk të garanton përkundrejt 

rreziqeve të punës dhe kapitalit. 

Pjesëmarrja në një skemë pensionesh mund të jetë e detyrueshme me ligj, ose mund të 

bazohet në vendimin personal të individit. Skemat vullnetare të pensionit lejojnë 

individin që të vendosë vetë për mirëqenien e tij, por në përgjithësi mbartin me vete 

shumë rrisqe. Sipas Bolle në Salisu (2007:22), eksperiencat e deritanishme kanë 

treguar se kjo skemë duhet të jetë e detyrueshme. Kjo për arsye se personat me të 

ardhura të ulëta mund të mos jenë të prirur për të marrë pjesë në mënyrë vullnetare në 

skemë, ndërkohë që ata që janë me të ardhura të larta mund të mos e shikojnë të 

nevojshme pjesëmarrjen në skemën e sigurimit, që do të thotë mungesë të 

kontributeve në skemë për këto kategori individësh.  

Pinera përkrahu sistemin kilian të daljes në pension, i cili është i bazuar tek pronësia, 

zgjedhja dhe përgjegjësia personale. Sipas Pinera (2004:24) në këtë sistem, punonjësit 

mund të zgjedhin cilëndo nga kompanitë e fondeve private të pensioneve për të 

menaxhuar llogaritë e tyre kontributive. Këto kompani nuk mund të angazhohen në 

asnjë aktivitet tjetër privat dhe janë subjekt i një mbikëqyrjeje të rreptë nga ana e një 

agjencie qeveritare. Punonjësve aktualë, që kishin kontribuar në sistemin shtetëror u 

jepej mundësia të qëndronin në të edhe pse e ardhmja e tij ishte problematike. Ata që 

dolën nga sistemi morën një “bono njohjeje” që vërtetonte kontributet e tyre në 

sistemin e vjetër. Kur këta punonjës do të dilnin në pension, qeveria do t’u shlyente 

këto obligacione. Ligji inkurajonte pasjen e një portofoli të larmishëm, pa asnjë lloj 

detyrimi për të investuar në bono qeveritare apo forma të ndryshme sigurimi.  

Sipas raportit të Organizatës Botërore të Punës ILO (International Labor Organization 

(2000:3), edhe në vendet e industrializuara, pavarësisht nga sukseset e mëdha të 
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arritura në fushën e sigurimeve shoqërore në përgjithësi dhe në atë të pensioneve në 

veçanti, mosha e vjetër paraqet pasiguri për kategori të ndryshme të popullsisë. Këto 

vende kanë nevojë për t'u përshtatur me rritjen e jetëgjatësisë, ndryshimet në tregun e 

punës dhe rolin gjinor. Për momentin nevoja më e ngutshme, në shumicën e vendeve 

të zhvilluara, është ofrimi një sigurie më të madhe për të ardhurat e popullsisë në 

moshën e pleqërisë. Raporti e vë theksin në dy opsione: Sistemet jo-kontributive, të 

cilat janë të financuara nga shteti, janë skema universale që paguajnë përfitime për të 

gjithë qytetarët pas një moshe të caktuar dhe sistemet kontributive, që janë të bazuara 

tek të ardhurat nga pjesëmarrja në forcat e punës. 

Sipas një raporti të Bankës Botërore “Mbështetja e pensioneve të pleqërisë në 

shekullin e 21-të”, shumica e sistemeve të pensioneve në botë nuk përmbushin 

objektivat e tyre sociale. Ato krijojnë shtrembërime të qenësishme në funksionimin e 

ekonomisë së tregut dhe nuk janë financiarisht të  qëndrueshme kur përballen me 

fenomenin e plakjes së popullsisë. Në vendet e Amerikës Latine reformat e 

kushtueshme të skemës PAYG kanë përmirësuar treguesit fiskalë të qeverisë dhe 

krijimi i llogarive individuale të kontributeve kishte kosto të lartë, por pati një normë 

kthimi mbresëlënëse. 

Sipas Chattered Insurance Institute
3
 (1999:9) skemat profesionale të pensioneve 

menaxhohen nga punëdhënësi për t’u siguruar punonjësve të tyre të ardhura, kur të 

mbushin moshën për të dalë në pension. Të dyja palët, si punëdhënësi ashtu edhe 

punëmarrësi kontribuojnë në skemë dhe këto kontribute janë të përjashtuara nga 

taksat. Shumica e skemave profesionale të pensioneve drejtohen nga kompanitë e 

sigurimit që operojnë për llogari të  punëdhënësit. Nga ana tjetër disa kompani i 

administrojnë vetë këto lloj skemash pensioni, por gjithsesi kanë kompani sigurimesh 

si menaxherë të fondit. Këto janë të njohura si skema me vetë-administrim. 

Shumë vende janë duke implementuar krijimin e një fondi kursimesh për pensionet. 

Australia, udhëheqësi botëror i reformave në këtë fushë, ka një sistem të detyrueshëm. 

Suedia, një nga shtetet me mirëqenien më të lartë në Evropë ka vendosur një sistem të 

detyrueshëm të llogarive personale të pensionit, ndërsa Kanadaja po investon rezervën 

e fondit publik në tregun privat. Shtete të tjera, si: Gjermania, Italia dhe Spanja po 

tentojnë ngritjen e skemës vullnetare private të pensioneve. Pothuajse kudo po hiqet 

opsioni i pensioneve të parakohshme. 

Ka patur progres në këtë drejtim edhe pse për vende të ndryshme ka qenë i ndryshëm, 

por gjithsesi asnjë shtet, me përjashtim të Australisë, nuk mund të pretendojë se ka 

zgjidhur përfundimisht problemin e plakjes së popullsisë. Pavarësisht reformave të 

fundit, sistemi publik i përfitimeve në shumicën e vendeve më të zhvilluara, është i 

                                                             
3
 www.cii.co.uk  
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paqëndrueshëm nga pikëpamja fiskale, madje edhe në rastet kur kostot afat-gjata kanë 

qenë të kontrolluara. Mbretëria e Bashkuar duke stabilizuar shpenzimet për pensionet 

në raport me PBB-në, rriskon në rritjen e varfërisë për kategorinë e pensionistëve të 

ardhshëm.  

ShBA-të gëzojnë disa avantazhe për përballimin e fenomenit të plakjes së popullsisë. 

Kjo sepse ka një popullsi me moshë relativisht të re dhe njëkohësisht ka një sistem 

privat pensionesh shumë të gjerë. Megjithatë, dështimi i qeverisë për t'u angazhuar në 

reforma të drejta, mund të bëjë që ajo të përfundojë në fund jo më mirë se shumica e 

vendeve të zhvilluara europiane që po përballen sot me ndryshimet e mëdha 

demografike (Jackson në Capreta 2007:4). 

1.1.2 Pensioni përkundrejt mbrojtjes sociale 

Sistemet e mbrojtjes shoqërore kanë dy funksione bazë:  

(1) një funksion parandalues, i cili u mundëson të gjithë anëtarëve aktivë ose ish-

aktivë të shoqërisë, ose të gjithë rezidentëve, të ndërtojnë të drejta përfitimi që 

mundësojnë mbajtjen e një niveli të denjë jetese në rastin e ndodhjes së njërës 

prej situatave kualifikuese; dhe  

(2) funksionin e rrjetit të sigurisë, që u mundëson të gjithë anëtarëve të shoqërisë që 

përballen me varfërinë të marrin nivelin minimal të të ardhurave në para, 

shërbimet shëndetësore dhe shoqërore, të cilat i lejojnë ata të bëjnë një jetë 

normale shoqërore.   

Për të analizuar një sistem të sigurimeve shoqërore mund të zhvillohet një tipologji që 

mbështetet në katër komponentë kryesorë, secili prej tyre i ndërtuar mbi bazën mbi të 

cilën është përcaktuar e drejta për përfitime:  

 sistemet e sigurimeve shoqërore të lidhura me punësimin: përfitimet që 

lidhen me punësimin, si për shembull pensionet, përfitimet në para për sëmundje dhe 

barrë-lindje, përfitimet për dëmtimet në punë, përfitimet e papunësisë dhe disa forma 

të përfitimeve për kujdesin shëndetësor. 

 sistemet universalë të përfitimeve shoqërore: përfitimet për të gjithë 

rezidentët, përfshirë këtu përfitimet familjare të financuara nga taksat dhe përfitimet e 

kujdesit shëndetësor. 

 Sistemet e asistencës sociale: përfitimet për reduktimin e varfërisë për 

rezidentët në nevojë të veçantë. 

 Sistemet e përfitimeve private: përfitimet që jepen nga punëdhënësi apo mbi 

një bazë individuale. 
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Nën këto shpjegime, struktura e sistemit kombëtar të mbrojtjes shoqërore mund të 

ilustrohet si më poshtë: 

  Figura 1. 1   Struktura e sistemit kombëtar të mbrojtjes shoqërore 

 

Dallimi midis pensionit dhe mbrojtjes sociale është e qenësishëm. Edhe pse disa 

programe të mbrojtjes sociale mund të ngjajnë me pensionet, asnjë pjesë e mbrojtjes 

sociale nuk administrohet si plan pensionesh. Pensionet janë përfitime të cilat janë të 

siguruara nga individi, duke paguar në një plan pensioni, apo janë paguar nga 

punëdhënësi. Mbrojtja sociale nga ana tjetër ofron një numër të gjerë shërbimesh, 

njëra nga të cilat është përfitimi për të moshuarit. Kur njerëzit flasin për mbrojtjen 

sociale në përgjithësi ata mendojnë këtë lloj përfitimi dhe kur i referohen mbrojtjes 

sociale për pensionet e bëjnë çështjen akoma më konfuze (Wikipedia, 2010). 

 Pensionet mund të financohen në mënyra të ndryshme. Punonjësit mund të paguajnë 

në një plan pensioni, ose mund të hapin një llogari bankare, e cila do të funksionojë si 

një pension në moshën e pleqërisë. Pensionet mund të financohen nga punëdhënësi, 

sindikatat apo nga qeveria. Në varësi të faktit se si është organizuar pensioni 

(marrëveshja), të ardhurat si pension mund të paguhen kur individi mbush moshën e 

daljes në pension, ose mund të paguhen kur i nevojitet personit (Wikipedia, 2010).  

Skema e sigurimeve shoqërore ofron një shumëllojshmëri përfitimesh për njerëzit me 

aftësi të kufizuar, pensionistët, për bashkëshortin dhe fëmijët e një personi të siguruar, 

pas vdekjes së tij. Në ShBA p.sh., sigurimet shoqërore përfshijnë përfitime për 

shëndetin, pagesë papunësie, asistencë të përkohshme apo edhe pagesa suplementare 

për nëpunës të lartë të shtetit. Janë pikërisht këto pagesa mujore që bëjnë të mundur 

që shumë njerëz të jenë konfuzë dhe të krahasojnë pensionet me sigurimet shoqërore. 

Në fakt sigurimet shoqërore janë formë sigurimi dhe jo pensioni. 
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Një dallim kryesor midis pensionit dhe mbrojtjes sociale është se, kjo e fundit është 

një program qeveritar krahasuar me një plan pensionesh që mund të administrohet 

edhe privatisht. Megjithatë pensioni dhe sigurimet shoqërore administrohen dhe 

financohen në mënyra të ndryshme dhe hartohen për njerëz të ndryshëm. Pensionet në 

të gjithë botën janë përdorur për të siguruar të ardhura në moshën e pleqërisë, kur 

individi nuk punon më. Individët me aftësi të kufizuara nuk përfitojnë pension, me 

përjashtim të rastit kur ky invaliditet ka ndodhur në punë. Po ashtu nuk përfitojnë 

pension edhe njerëzit që nuk kanë punuar kurrë. Skema e sigurimeve shoqërore është 

një "pishinë e madhe sigurimesh" në të cilën të gjithë punonjësit paguajnë. (Smith, 

2011:8) 

1.2 Skemat e pensioneve 

Programi i daljes në pension, i quajtur ndryshe edhe sistemi i pensioneve është një 

skemë e veçantë për të siguruar të ardhura në moshën e pensionit. Ky sistem është 

pjesë e sistemit të sigurimeve shoqërore , i cili është krijuar për të rritur mirëqenien e 

një individi në rast fatkeqësie të shkaktuara nga aksidentet, paaftësia për të punuar etj. 

Qëllimi i sistemit të pensioneve është të krijojë fonde për pensionistët me qëllim që të 

sigurojë afërsisht të njëjtin nivel jetese që ata kishin gjatë periudhës që punonin. Jeta e 

një individi mund të ndahet në tre faza: fëmijëria-rinia, vitet produktive të punës dhe 

periudha e daljes në pension. Rinia është periudha që një person përmes edukimit rrit 

kapitalin e tij njerëzor p.sh. aftësinë për të siguruar para në vitet e punës. Investimi në 

edukimin e një njeriu është një nga investimet më të rëndësishme në jetën e një 

personi, investim ky që në përgjithësi kryhet nga familja. Gjatë viteve produktive të 

punës akumulon kapital financiar për periudhën e daljes në pension, kur ai nuk ka më 

mundësi për të punuar. Për këtë arsye krijimi i një sistemi të duhur dhe të drejtë 

pensionesh ka një rëndësi të madhe. Deri në vitin 2007 rreth 170 vende kanë adoptuar 

dhe miratuar disa forma të sistemeve publike të pensioneve, duke rritur kështu 

ndjeshëm shpenzimet e qeverisë për skemat e pensioneve.  

1.2.1 Skema me një shtyllë 

Bazuar në faktin se si financohet skema e pensioneve, kemi dy tipe sistemesh: i) me 

përcaktim përfitimet-DB ii) me përcaktim kontributet, ose skemat e financuara DC.  

Sistemet e pensioneve të tipit të parë janë dhe llojet e para të skemave të pensioneve. 

Ato bazohen në faktin që kontributet e derdhura nga ata që në këtë moment punojnë, 

shkojnë për të paguar pensionistët aktualë dhe mund të jenë skema shtetërore apo 

private. Ky sistem quhet ndryshe edhe sistem monopillar - me një shtyllë. Duke u 

bazuar në mënyrën dhe parimin e krijimit të fondit të pensioneve këto skema njihen si 
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sistemi PAYG (pay as you go - paguaj ndërsa shkon). Vendi ynë ka pikërisht këtë 

sistem pensionesh.  

1.2.2 Skema e pensioneve me shumë shtylla 

Skema me disa shtylla është një nga konceptet që po aplikohet sot gjerësisht në mjaft 

vende, si të zhvilluara ashtu edhe në zhvillim. Ky sistem përbëhet nga tre shtylla 

kryesore, të cilat janë: 

 Shtylla e parë është e detyrueshme, menaxhohet nga shteti dhe është 

sistem me përfitime të përcaktuara, është skemë DB. 

 Shtylla e dytë është e detyrueshme dhe e financuar. Kjo është skemë 

me kontribute të përcaktuara DC dhe menaxhohet privatisht. 

 Shtylla e tretë nuk është e detyrueshme, por vullnetare dhe menaxhohet 

privatisht. Kjo skemë vlen për të gjithë ata persona që do të donin t'i 

rrisnin më shumë se sa përcaktohen me ligj kursimet e tyre për 

pension. 

 

 

Sipas studimeve të kryera në këtë fushë nga Banka Botërore, ky sistem është zgjeruar 

edhe me dy shtylla të tjera të cilat përfshijnë: i) shtyllën zero që ka të bëjë me 

përfitime që lidhen me reduktimin e varfërisë. Këtu futen pagesa në formë pensioni 

për personat të cilët kanë mbushur moshën për pension, por nuk kanë derdhur 

kontribute gjatë jetës së tyre, sepse nuk kanë punuar apo sepse nuk kanë dashur të 

kontribuojnë në skemat e pensionit. ii) shtylla e katërt, e cila gjithashtu është sistem jo 

i financuar. Këtu trajtojnë më tepër aspekte sociale të skemës si mbështetja familjare, 

kujdesi shëndetësor etj. Pra, sistemi bazë me tre shtylla në versionin e detajuar të 

Bankës Botërore bëhet me pesë shtylla (pillars). Në këtë mënyrë çdo person që ka 

mbushur moshën e pensionit ka të drejtë të përfitojë pension në një nga këto skema. 
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Eksperienca e dekadave të fundit ka treguar se gjithnjë e më shumë vende të 

ndryshme po transformojnë sistemet e pensioneve me një shtyllë në atë me shumë 

shtylla. Sistemet e pensioneve me shumë shtylla janë më të përshtatshme për të 

përmbushur qëllimet dhe objektivat që një skemë pensionesh duhet të ketë. Objektivi 

më i rëndësishëm i sistemit të pensioneve është reduktimi i varfërisë në moshën e 

pleqërisë dhe sigurimi i një niveli jetese të përafërt me atë që një individ kishte gjatë 

kohës që punonte. Sistemi me shumë shtylla mbulon më mirë grupet e ndryshme të 

popullsisë. 

1.3 Financimi i skemave të pensioneve 

 

1.3.1 Financimi i skemave publike të pensioneve 

Në një shoqëri që vuan nga plakja, barra financiare në sektorin publik bëhet gjithnjë 

dhe më e rëndë dhe çon në një raport varësie në rritje të vazhdueshme. Një  nga 

komponentët më të mëdha të shpenzimeve të qeverisë janë kostot që lidhen me 

shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe përfitimet e pensioneve. Projeksionet 

demografike tregojnë një rritje të indeksit të moshës së vjetër në vitet që po vijnë. Kjo 

do të thotë se oferta e punës (numri i personave që punojnë dhe kontribuojnë në 

skemë) do të jetë relativisht më e ulët se përqindja e popullsisë në pension dhe për 

pasojë kërkesat e shoqërisë për kujdesin shëndetësor dhe pensionet do të rriten shumë.  

Kjo barrë financiare do të përkeqësohet nëse shpenzimet për kujdesin shëndetësor në 

të ardhmen do të rriten. Edhe pse rritja e shkallës së varësisë mund të çojë në një 

reduktim të shpenzimeve në lidhje me të rinjtë, të tilla si: reduktimi i shpenzimeve për 

policinë, burgjet apo arsimin, eksperienca na ka treguar se shpenzimet e mirëqenies 

sociale për të moshuarit janë dukshëm më shumë. Sipas llogaritjeve të kryera nga 

Boersch-Supan dhe Winter (2001), punëtorët francezë do të duhet të paguajnë gati 38 

për qind të pagave të tyre në sistemin publik të pensioneve në vitin 2030, nga 24 

përqind që paguanin në vitin 1995, nëse ata do të dëshironin shkallën aktuale të 

zëvendësimit, që është 70 përqind. Kostot e sistemit publik të pensioneve do të jenë 

edhe më të mëdha në Gjermani 41 përqind .  

Përfitimet për pension në sistemet tradicionale të mbrojtjes sociale dhe skemat 

publike të pensioneve financohen nga të ardhurat nga taksat që aplikohen mbi 

popullsinë në moshë pune. Kjo lloj strukture pensionesh quhet skemë e pa financuar, 

në kuptimin që nuk ka asete që të gjenerojnë flukse monetare për përfitime për 

pension. Prandaj, ky sistem quhet ndryshe edhe programi pay-as-you-go (PAYG - 

paguaj ndërsa shkon). Pikërisht tipari i mos financimit nënkupton që sistemi i 

mirëqenies sociale nuk mund të jetë financiarisht i qëndrueshëm me rritjen e shkallës 

së varësisë për shkak se ritmet e rritjes së përfitimeve nga pensionet do të jenë shumë 

më të mëdha  se ritmet e rritjes së të ardhurave nga tatimet. 
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Sipas konceptit të mbrojtjes sociale pensionet janë të projektuara për të mbrojtur të 

moshuarit nga varfëria. Një nga përfitimet kryesore të këtij sistemi është solidariteti 

midis brezave gjë që minimizon riskun duke bërë një rishpërndarje të të ardhurave. 

Pra, risku për të pasur të ardhura të sigurta dhe të qëndrueshme në moshën e vjetër 

nuk varet vetëm nga pensionisti, nga ato çfarë ai ka fituar gjatë jetës dhe nga ato që 

kanë kursyer, por edhe nga qeveria dhe gjenerata e re. Kjo është një gjë e mirë duke 

pasur parasysh faktin që pensionistët nuk mund t'i kthehen më tregut të punës. 

Solidariteti midis brezave për minimizimin e riskut, tipar ky i sistemit PAYG, është 

një element i rëndësishëm në promovimin e një politike për një mbrojtje sociale të 

mirë. Kjo do të thotë që individi nuk mban i vetëm përgjegjësi për riskun. Qeveria dhe 

gjithë shoqëria në përgjithësi e absorbojnë dhe e shpërndajnë riskun, duke e bërë më 

të lehtë dhe më të përballueshme situatën.   

Një tjetër përfitim i rëndësishëm i programit PAYG është shpërndarja e riskut midis 

klasave të ndryshme të shoqërisë dhe ky është pensioni minimal. Pensioni minimal 

siguron një minimum të ardhurash për çdo individ pavarësisht historisë së tij të 

punësimit dhe kontributeve të derdhura. Këtyre personave u garantohet një standard 

minimal jetese. Kjo sepse në përgjithësi pensionet minimale kanë një shkallë më të 

lartë zëvendësimi se sa ajo që aplikohet për individët me të ardhura më të larta. Kjo 

bëhet për të suportuar individët me të ardhura të ulëta. 

Megjithatë, për shkak të tiparit të solidaritetit midis brezave, sistemi PAYG ofron 

përfitime të menjëhershme për ata që janë pensionistë, por krijon pak ose aspak 

kontribute për ata që janë në moshë pune. Për këtë arsye sistemi i pafinancuar i 

pensioneve PAYG është i cënueshëm përballë riskut. Qëndrueshmëria financiare e 

këtij sistemi pensionesh varet nga struktura e përgjithshme demografike e vendit si 

edhe nga zhvillimi ekonomik i tij. Projeksionet në shumë vende të botës, edhe në 

Shqipëri, na tregojnë se në një të ardhme të afërt përqindja e popullsisë në moshë 

pune do të ulet, krahasuar kjo me përqindjen e pensionistëve.  

Këto ndryshime demografike janë rezultat i daljes në pension të brezit të njerëzve të 

lindur në vitet pas Luftës së Dytë Botërore (të konsideruar si vitet baby-boom) si edhe 

rritjes së jetëgjatësisë për shkak të zhvillimit të mjekësisë dhe ndryshimeve në stilin e 

jetës dhe dietën ushqimore (Finch & Crimmins, 2004). Ky fenomen është quajtur 

"plakje e popullsisë". Plakja e popullsisë shoqërohet me rritje të barrës fiskale që 

qeveria duhet të përballojë për të paguar pensionet. Për më tepër zvogëlimi i fuqisë 

punëtore, i kombinuar me rritjen e moshës mesatare të personave që nuk punojnë, ul 

produktivitetin ekonomik dhe zvogëlon ritmet e rritjes ekonomike (Werding, 2008; 

Feyrer, 2007). Nëse qeveria vendos të rrisë taksat dhe kontributet për pension, në 

mënyrë që të përballojë barrën fiskale niveli i të ardhurave agregate në ekonomi dhe 

akumulimi i kapitalit fizik do të reduktohet në masë të madhe (Feldstein, 1974). Kjo 
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ulje në nivelet e pagave reale do zvogëlojë rritjen e produktivitetit dhe atë të PBB-së 

kombëtare.  

Vendet e zhvilluara, të cilat kanë aplikuar një skemë pensionesh bujare po përballen 

gjithnjë e më tepër me krizë në sistemin e pensioneve. Në kushtet kur deficiti 

financiar për të përballuar shpenzimet e skemës së pensioneve, rritet dhe ritmet e 

rritjes ekonomike bien, problemi i barrës fiskale e vendos qeverinë në një situatë të 

vështirë ekonomike. Deficiti i lartë do të përkeqësonte këtë problem në të ardhmen, 

duke rritur kostot e financimit të borxhit qeveritar. Si rezultat kemi një rritje të 

shkallës së varësisë së sistemit. Plakja e popullsisë krijon jo vetëm kosto të 

konsiderueshme për të siguruar shërbime shëndetësore, por ka edhe një ndikim të 

madh në treguesit makro financiar të një vendi. Për pasojë lind nevoja për reforma të 

qenësishme strukturore, që do të çonin në rritjen e qëndrueshmërisë financiare të 

skemave të pensioneve. Pa reforma strukturore në financat e pensioneve publike, 

standardet e përgjithshme të jetesës do të binin.  

Në përpjekje për të zgjidhur krizën aktuale të pensioneve, politikëbërësit në shumë 

vende të zhvilluara janë duke propozuar reforma që ndryshojë në mënyrë drastike 

strukturën e financimit dhe përfitimet e sistemit aktual të pensioneve. Në vend që të 

rrisin moshën daljes në pension (mosha për të cilën një person ka të drejtë të përfitojë 

pension të plotë pleqërie), apo të ulin shkallën e zëvendësimit të sistemit PAYG, 

qeveritë në shumë vende të Europës dhe Amerikës së Veriut janë duke planifikuar për 

të transformuar të gjithë sistemin e pensioneve. Ata po synojnë të kalojnë nga një 

sistem i pa-financuar DB në një sistem të financuar DC. Bazuar në modelin 

makroekonomik të Boersch-Supan (2000) and Boersch-Supan, Heiss, Ludwig, and 

Winter (2003), kostot financiare për të kaluar nga sistemi i pa-financuar DB në 

sistemin e financuar DC nuk do të jenë shumë të larta. Një skemë DC e pensioneve 

konsiderohet si një alternativë për të siguruar pensione të përshtatshme dhe nga ana 

tjetër zvogëlon riskun e deficitit të lartë, i cili është prezent kur aplikohet skema DB e 

pensioneve.  

Në themel të një skeme pensionesh DC qëndron krijimi i llogarive kontributive për 

çdo person që punon. Kjo do të thotë që kontributet e paguara nga çdo individ si një 

porcion i pagës që ai merr, të cilat më parë përdoreshin nga qeveria për të financuar 

sistemin PAYG, do të derdhen në një llogari personale të daljes në pension. Nga ana 

tjetër të gjitha kontributet shtesë, të detyrueshme apo vullnetare, do të derdhen në këtë 

llogari nga vetë individët gjatë periudhës që ata punojnë. Këto kontribute do të 

grumbullohen me kalimin e viteve dhe çdo person përfiton edhe nga investimi në 

tregun financiar.  
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1.3.2 Reforma e pensioneve në disa shtete 

Mbijetesa e politikave dhe programeve të mirëqenies sociale, në shumë vende të 

botës, varet nga fakti nëse fluksi hyrës i të ardhurave tatimore në buxhetin e shtetit, 

nga kontribuuesit aktualë, është i mjaftueshëm për të balancuar fluksin dalës për 

përfituesit aktualë. 

Në një botë të pandryshueshme, parimi i financimit Pay-As-You-Go është mëse i 

qëndrueshëm nëse përcaktohen tarifat e përshtatshme tatimore dhe normat e duhura të 

përfitimit. Por, për fat të keq, bota nuk është asnjëherë e pandryshueshme dhe efektet 

e rënieve të ndryshme ekonomike, të papunësisë, të daljes së parakohshme në pension 

dhe të rritjes së jetëgjatësisë, të rritjes së pritshmërisë në normën e inflacionit dhe të 

rritjes marramendëse të kostove të shërbimeve, të gjitha këto e kanë minuar këtë 

sistem duke e çuar atë drejt shkatërrimit total. 

Njerëzit e moshuar nga ky tension financiar ndihen veçanërisht të kërcënuar. Duke 

qenë se ata varen nga pensionet shtetërore si edhe nga kujdesi mjekësor shtetëror, ata 

konsumojnë shumicën e përfitimeve që vijnë nga ky sistem, ndërsa personat që janë 

në moshë për punë (dhe punëdhënësit e tyre) kontribuojnë për pjesën më të madhe të 

të ardhurave të tij. Paratë e tyre siç hyjnë dalin dhe nuk ka asnjë fond rezervë që të 

garantojë pagimin e kontributeve në të ardhmen. Pra s’ka se si të moshuarit të mos 

ndihen të shqetësuar. 

Një panoramë e tillë çon shumë shpejt në përfundimin se aty ku munden, shumë 

vende po përpiqen të zëvendësojnë apo të paktën të modifikojnë sistemin e vjetër 

“PAY AS YOU GO” mbi pensionet dhe sigurimet shoqërore, me të tjera skema të 

ndërtuara mbi parimet e financimit të llogarive individuale. Kjo skemë po përqafohet 

jo vetëm nga vendet e ish-Bllokut Lindor por edhe nga ato në Lindjen e Largët dhe në 

Amerikën Latine, ndërkohë që ekonomitë e zhvilluara si Australia, Zelanda e Re dhe 

madje dhe vetë Danimarka  kanë  përparuar në këtë drejtim. 

Në këtë nënkapitull do të analizohen disa shembuj të politikave të pensioneve të 

zbatuara nga qeveritë e vendeve të zhvilluara dhe të disa vendeve në zhvillim për të 

trajtuar disa nga problemet fiskale që lindin nga ndryshimet demografike. Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës dhe Anglia janë zgjedhur për të përfaqësuar shtetet e 

zhvilluara dhe ku plakja e popullsisë është problematike. Hartuesit e politikave në 

këto vende po tentojnë të zgjidhin problemet në skemën e pensioneve, duke 

transformuar sistemin PAYG në sistemin e financuar DC. Sistemet e pensioneve në 

Australi dhe Zelandën e Re janë zgjedhur sepse sistemet e tyre publike të pensioneve 

aplikojnë në një shkallë të gjerë sistemin DC. Sistemi kilian është analizuar në mënyrë 

që të tregojë se pensionistët në shumicën e vendeve në zhvillim kanë tendencë për të 
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pranuar nivele të ulëta të përfitimeve të pensioneve publike. Përfitimet janë të 

paqëndrueshme në varësi të normës së kthimit të investimit të skemave DC. 

Gjithashtu do të analizohet edhe sistemi suedez i pensioneve, i cili është një sistem 

alternativ që pretendohet se është financiarisht i qëndrueshëm.      

Në SHBA, ideja për të zëvendësuar një pjesë të skemës publike aktuale të pensioneve 

PAYG, me llogaritë individuale të daljes në pension (propozuar fillimisht nga 

administrata Klinton) ka shkaktuar një debat të gjerë. Në vitin 2005 gjatë 

administratës Bush u themelua komisioni për rritjen dhe forcimin e mbrojtjes sociale. 

Ky komision arriti në përfundimin që duhet të ofrohen llogaritë personale të skemës 

DC dhe pjesëmarrja në këtë skemë duhet të jetë vullnetare. Kjo do të thotë se nëse një 

individ do të zgjedhë skemën e re DC, ai duhet të heqë dorë nga disa përfitime që janë 

pjesë e skemës tradicionale të pensioneve.   

Në Mbretërinë e Bashkuar planet e para pensionale kanë qenë skemat profesionale të 

aplikuara për herë të parë në shekullin e 18-të, shumë kohë para vendeve të tjera 

europiane. Skema e parë e pensioneve në sektorin publik është krijuar në vitin 1712 

dhe kjo u bë e mundur pas publikimit të tabelave aktuariale nga një shoqëri për 

sigurimin e jetës. Skema moderne e pensionit shtetëror filloi në vitin 1948 dhe ka 

pësuar disa ndryshime në vitin 1975, duke krijuar dy tipe pensionesh. I pari është 

pensioni bazë minimal dhe bazohet në kontributet që një person derdh në sistemin 

kombëtar të sigurimeve. Nëse një individ merr të ardhura më shumë se paga minimale 

e përcaktuar me ligj, atëherë automatikisht kontributet mbi këtë pagë shkojnë për 

llogari të pensionit të tipit II, që ndryshe quhet llogari pensionale, e cila bazohet në të 

ardhurat. Në vitin 1980, qeveria konservatore e Thatcherit ndërmori një sërë 

reformash në fusha si: rritja e moshës së pensionit, ulja e shkallës së zëvendësimit, 

indeksimin e pensionit shtetëror me indeksin e inflacionit. Sistemi i pensioneve të 

Anglisë konsiderohej si një nga sistemet më komplekse. Qeveria laburiste e Blair 

propozoi një skemë të financuar me llogari individuale pensionale.  

Australia dhe Zelanda e Re aplikojnë skemën DC të pensioneve. Në Australi 

pjesëmarrja në sistemin e financuar të pensioneve është e detyrueshme për çdo person 

që punon. Masa e kontributit është 9 përqind e pagës dhe e drejta për pension lind në 

moshën 55 ose 60 vjeç. Përveç kësaj qeveria ofron edhe një pension minimal pleqërie 

(mean-tested pension) për çdo person mbi 65 vjeç, pavarësisht faktit nëse ka derdhur 

kontribute apo jo. Ky pension është 25 përqind e pagës mesatare të meshkujve për një 

pensionist dhe 40 përqind për një çift pensionistësh. Kjo do të thotë se, rreth 80 

përqind e popullsisë në moshë pensioni përfitojnë këtë pension (mean -tested 

pension). Kjo skemë pensionesh është relativisht e re. Zelanda e Re ka aplikuar një 

skemë të financuar DC.      
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Warren dhe Oguzoglu, (2009:31) në studimin e tyre për reformën e pensioneve 

paraqitën sistemin e të ardhurave për pensionet në Australi. Ky sistem përbëhet nga: 

I. Të ardhura nga pensioni që paguhen kur individi është në moshë 

pensioni (65 vjeç për burrat). Mosha e daljes në pension për gratë 

është duke u rritur dhe do të bëhet 65 vjeç në vitin 2014. 

II. Shtylla e dytë e skemës me kontribute të përcaktuara DC është e 

detyruar për punëdhënësin që të paguajë 9% të pagës së kualifikuar. 

Punonjësit me paga të ulëta përfitojnë kontribute nga qeveria deri në 

1500$ në vit. 

III. Shtylla e tretë që i takon skemës së kursimeve për pension - përfshin 

skemën formale, por edhe investime direkte të çdo lloji. Përveç kësaj, 

programe specifike (bonuse për shtyrjen e pensionit apo sistemi 

australian i kompensimit të taksave) janë të hartuara në mënyrë të 

tillë që të inkurajojë individët të punojnë përtej moshës zyrtare të 

pensionit. Sistemi i mirëqenies sociale (ku bëjnë pjesë: pagesa e 

invaliditetit, pagesa e papunësisë si edhe pensionet për ushtarakët) 

është pjesë e sistemit të përgjithshëm si alternativë e mundshme 

pensioni. Në 30 vitet e fundit shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës 

për personat mbi 50 vjeç, ka pësuar rënie. Raporti shqyrton 

kontributin që mund të ketë dhënë sistemi i të ardhurave pensionale 

për këtë situatë. 

Suedi 

Në 1998, Suedia  prezantoi një skemë “kontributesh imagjinare”. Pensioni shtetëror 

financohet nga kontributi për sigurimet shoqërore që arrin deri në 18.5%  të të 

ardhurave nga të cilat 16% shkojnë për skemën publike. Edhe pse pensionet e këtij 

viti paguhen nga kontributet e këtij viti, autoritetet e sigurimeve shoqërore hapin një 

llogari imagjinare për çdo individ në të cilin regjistrohen të gjitha kontributet e tij.  

Mbi këtë llogari zbatohet një normë imagjinare interesi që pasqyron rritjen mesatare 

të të ardhurave. Pensioni i një personi bazohet në totalin e këtyre “të ardhurave 

imagjinare” dhe në pritshmëritë për jetëgjatësinë dhe rritjen e ardhshme të outputit. 

Ekziston një rrjet sigurimi për personat që kanë pasur të ardhura të ulëta gjatë jetës së 

tyre, si dhe për periudhat në të cilat ata janë marrë me rritjen e fëmijëve. 2.5% që 

ngelet nga kontributet e një personi shkojnë në një skemë kapitalizmi të kursimit-

qoftë kjo e menaxhuar publikisht apo privatisht. Individi zgjedh nëse do të dalë në 

pension para kohe apo pasi mbush moshën e daljes në pension, dhe masa e  pensionit 

që do të përfitojë rregullohet në bazë të këtyre preferencave. 



 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 

28 
 

Në këtë mënyrë Suedia ka një skemë me kontribut të përcaktuar, i ndërthurur me një 

rrjet të programesh të mirëqenies. Ai është një sistem i menaxhuar publikisht, por që 

është në analogji me sistemin konkurrencial në Kili, i cili bazohet në llogari 

individuale, të menaxhuara privatisht. Secila metodë u jep njerëzve mundësi për të 

zgjedhur. P.sh., në rast se ata preferojnë një trade-off ndërmjet kohëzgjatjes së 

pensionit dhe standardeve të jetesës gjatë pleqërisë së tyre, u paraqiten kostot e 

aktualizuara të këtyre vendimeve. 

Itali 

Në Itali, reforma e sistemit të pensioneve (1992-1996 dhe 1998-2001) dhe krijimi i 

hapësirave të nevojshme të krijimit të instituteve private, krijoi përmirësime tejet të 

ndjeshme, ku para funksionimit të sistemit shumë kolonësh shpenzimet për mbajtjen e 

sistemit publik tentonin të rriteshin nga 15.2% e GDP në 23.3%  të GDP. Sistemi i ri ka 

sjellë jo vetëm uljen e shpenzimeve nga buxheti shtetëror, por aktualisht, rritja vjetore e të 

ardhurave të një pensionisti, rezulton në 30%, krahasuar me 14% në sistemin e mëparshëm. 

Po kështu, rezulton se koha e punës (historiku i kontributeve), me sistemin e ri është në 

66.8%, krahasuar me 80% të periudhave më të qëndrueshme me sistemin e vjetër. Këto 

shifra, krijuan kushtet për parashikimin e një strategjie të re zhvillimi në Itali. 

Gjermani 

Në Gjermani, reforma e sistemit ka nisur në vitin 2000. Kjo reformë prezanton një 

ndryshim të ndjeshëm që në periudhën afatmesme të realizimit të saj. Në Korrik të vitit 

2002, statistikat tregojnë se në Gjermani kanë përfunduar kontrata individuale me institute 

private rreth 2.5 milion subjekte. Nga vjeshta e po atij viti dhe deri në fundin e vitit 2003, 

rreth dy të tretat e të punësuarve (afër 18.5 milion individë), kanë kontraktuar për sigurim 

në kontrata kolektive në fondet e kapitalizuara, të menaxhuara privatisht. 

Sipas parashikimeve të qeverisë gjermane, rritja e të ardhurave në kushte pensioni për një 

individ do të rezultojë në parametrat e synuar, ku nga 71.7% të pagës që përfitohej në 

pension në vitin 1998, do të arrijë në 86% në vitin 2030 (2% më e lartë se në SHBA, e cila 

po kalon së fundi në reformën e sistemit pensional). Po kështu, parashikohet të ketë edhe 

një ulje të ndjeshme të kontributeve, deri në 19.5% të të ardhurave në kohë pune nga 25% 

që rezultonte mesatarja e kontributit mujor para reformës. 

Lituani 

Në vitin 1994, kjo republikë konsiderohej ndër më të varfrat e shteteve të ish Europës 

Lindore me një nivel papunësie rreth 60% të popullsisë aktive. Sistemi i pensioneve ishte i 
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trashëguar nga ish Bashkimi Sovjetik dhe kriza ekonomike që kalonte, nuk i ofronte 

shansin të ndërtonte një skemë publike pensionesh të tillë, që të krijonte një vazhdimësi, e 

cila të kalonte me pasoja të lehta për shtresën e të pensionuarve, por kryesisht edhe për të 

punësuarit. Pas vitit 1996 reformat e ndërmarra në fushën sociale, liberalizimi i sistemit të 

pensioneve dhe ndërtimi më pas i kolonave të dyta dhe të treta, krijoi mundësinë e një 

rritjeje të ndjeshme ekonomike, rritje e cila pati një ndikim tepër të fuqishëm nga krijimi i 

këtyre kolonave. 

Në vende të tilla si Hungaria, Polonia, Çekia e Sllovenia, reforma e sistemit tashmë ka 

përfunduar. Po kështu mund të flitet edhe për Bullgarinë, e cila e nisi reformën me hapa të 

ngadaltë në vitin 1998 dhe më pas, intensifikoi veprimet duke e përfunduar me sukses atë 

në vitin 2004. 

Kosovë 

Kosova aktualisht ka një sistem pensionesh, i cili menaxhohet nga “Trusti Pensional i 

Kursimeve”, tërësisht privat, në të cilin kontribuuesit kosovarë paguajnë çdo muaj 

sigurimin për pension. Pensionistët aktualë  (moshat mbi 65 vjeç- burrat dhe mbi 60 vjeç - 

gratë) trajtohen me një pension bazë për shkak të mungesës së rekordeve në regjistrat e 

sigurimit shoqëror dhe për këtë arsye, të gjithë shtetasit mbi këto kufij moshash marrin një 

pension bazë. 

Maqedoni 

Maqedonia tashmë ka hartuar plotësisht bazën ligjore për funksionimin e kolonës së dytë. 

Për të caktuar institucionet financiare, të cilat administrojnë pensione private nëpërmjet një 

pjese nga kontributi i detyrueshëm për sigurime shoqërore (7 për qind), që paguan çdo 

individ, u caktua me ligj që të organizohej një tender nga i cili do të dilnin fituese vetëm dy 

kompani për administrimin e kolonës së dytë. Tashmë në këtë vend, janë përcaktuar që në 

mars 2005 dy kompanitë fituese dhe duke nisur nga 01.01.2006, të gjithë personat nën 

moshën 55 vjeçare sigurohen edhe në kolonën e dytë. Reforma pensionale pati impakt edhe 

në rregullimin e përmirësimin e strukturës legjislative financiare (ligji për Bankën 

Qendrore), si dhe të strukturës fiskale (tatime e taksa). 

Kili dhe rëndësia e tij 

Shembulli i Kilit është veçanërisht interesant dhe i rëndësishëm pasi na bën të 

kuptojmë se sa i vjetër, i pa-financueshëm, kolektiv, i politizuar është sistemi i 

falimentuar “Pay-As-You-Go” dhe si ne mund ta transformojmë këtë sistem të 

shkatërruar në një tjetër, i cili do të financohet dhe themelohet nga llogari individuale, 

të qëndrueshme dhe të sigurta. 
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Një transformim të tillë Kili e bëri duke filluar nga 1983. Duke vepruar kështu atij iu 

desh të përballej me probleme praktike, politike dhe tregtare të paevitueshme për çdo 

vend, i cili do të merrte përsipër një ndryshim të tillë. Disa nga zgjidhjet që gjeti ky 

vend janë shumë inovative ndërsa eksperienca që është përfituar në zbatimin e këtyre 

reformave ka sfiduar dhe nxitur shumë studiues të punojnë jo-vetëm me teori. 

Për sa i përket regjimit politik me të cilin u zbatuan reformat, disa studiues janë të 

mendimit se këtij faktori i mëshohet më shumë seç duhet. Sipas kësaj pikëpamjeje, 

kur trajtojmë një çështje delikate si pensionet e njerëzve, është e pamundur që të ecet 

përpara me reforma të tilla në rast se nuk ekziston një konsensus mbarëshoqëror që 

reforma është e drejtë (Këto reforma u kryen gjatë regjimit të Pinocet). Fakti që  

sistemi i vjetër po shkatërrohej dukshëm dha një ndihmesë shumë të madhe: por si 

përfundim u arrit të ndërtohej një sistem i ri nëpërmjet një dizenjimi të mirë, politike 

të mirë dhe një aftësie bindëse të thjeshtë. 

Eksperienca e Kilit 

Në Kili, ashtu si në shumë vende të botës sistemi pay-as-you-go po dështonte keq. 

Sipas Prof. Jose Pinera, që është një nga hartuesit dhe zbatuesit e reformës së 

pensioneve në Kili, në këto rrethana, politikëbërësit u ndjenë të detyruar të 

ndërmerrnin një reformë revolucionare. Të bëheshin manovra, të tilla si: rritja e 

moshës se pensionit apo të rriteshin taksat, nuk do të ishte e mjaftueshme. U kuptua 

që sistemi pay- as-you-go kishte një krisje thelbësore, që e kishte zanafillën në një 

konceptim të gabuar mbi mënyrën se si sillen qeniet njerëzore. Për shkak të kësaj 

krisjeje ekzistonte një shkëputje midis asaj që njerëzit kontribuonin në programet e 

pensioneve dhe asaj që ata merrnin. 

Në një sistem qeveritar ku kontributet dhe përfitimet janë të palidhura për shkak se ato 

përcaktohen në mënyrë politike, sipas fuqisë së grupeve të presionit, shoqërimi me 

kriza të kësaj natyre është karakteristik. Kështu që u vendos të shkohej në një drejtim 

tjetër, të lidheshin përfitimet me kontributet. Paratë që paguan punëtori në këtë sistem 

depozitohen në një llogari të zotëruar nga ai vetë. Kjo ide u quajt “skema e 

kapitalizimit”. 

Kontributet dhe përfitimet 

Individët kanë preferenca të ndryshme; disa duan të punojnë deri në moshën 85 vjeç, 

disa duan të shkojnë të peshkojnë në moshën 55, 50 apo 45 nëse munden. Sistemi 

uniform pay-as-you-go nuk bën dallime ndërmjet ndryshimeve në preferencat 

individuale. Për këtë arsye në Kili, shpesh lobohej në Kongres, nga grupe të caktuara 

për të vënë mosha të ndryshme të daljes në pension për grupe të ndryshme të 

popullsisë. Si rezultat ekzistonte një sistem diskriminues mbi përcaktimin e moshës së 
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daljes në pension. Punonjësit e jakave blu mund të dilnin në pension në moshën 65 

vjeç, ndërsa punonjësit e jakave të bardha mund të tërhiqeshin pak a shumë në 

moshën 55 vjeç, nëpunësit e bankave mund të dilnin në pension pas 25 vjet pune, dhe 

grupi më  fuqishëm nga të gjithë, kongresmenët, mund të dilnin në pension edhe pas 

15 vjet pune. 

Në sistemin e ri, askush nuk ka nevojë që t’i bëjë presion askujt. Në se do të dalësh në 

pension në moshën 55 vjeç, shkon në një nga kompanitë e fondeve të  pensioneve dhe 

ulesh para një kompjuteri i cili të kërkon moshën në të cilën do të dalësh në pension. 

Nëse kursimet e tij nuk janë të mjaftueshme në kohën që ai del në pension, diferenca 

subvencionohet nga qeveria duke i tërhequr nga të ardhurat tatimore që ajo merr. 

Administrimi i llogarisë  

Sistemi menaxhohet nga kompani private të quajtura AFP (administrues të fondeve të 

pensioneve), që konkurrojnë me njëra-tjetrën. Secila AFP vepron njësoj si një fond i 

përbashkët  që investon në aksione, obligacione dhe letra të borxhit qeveritar.   

Tranzicioni  

Si fillim u sigurua çdo punonjës, tashmë i dalë në pension, dhe shteti do të garantonte 

pensionin e tij, pra ai nuk kishte pse të kishte frikë nga ndryshimi. Reforma e 

pensioneve nuk do të dëmtonte ata që kishin kontribuar gjatë gjithë jetës. Në se do të 

nevojitej një ligj i ri, apo një amendament kushtetues për ta bërë këtë, ashtu do të 

bëhej.  

Së dyti, punonjësve aktualë, që kishin kontribuar në sistemin shtetëror, u jepej 

mundësia të qëndronin në të edhe pse e ardhmja e tij ishte problematike. Ata që dolën 

nga sistemi morën një “bono njohjeje” që vërtetonte kontributet e tyre në sistemin e 

vjetër. Kur këta punonjës do të dilnin në pension, qeveria do t’u shlyente këto 

obligacione.  

Punëtorët e rinj duhet të merrnin pjesë në sistemin e ri pasi sistemi i vjetër kishte 

falimentuar. Sistemi privat nuk është një sistem komplementar, ai është një sistem 

zëvendësues që mendohet të jetë më eficient.  

Kostoja reale e këtij tranzicioni janë të ardhurat që do të merrte qeveria nga punonjësit 

që kalojnë në sistemin e ri, ndërkohë që duhet t’u paguajë pensionet pensionistëve 

aktualë dhe atyre që do dalin në pension në të ardhmen.  

Mjafton të themi që edhe pse qeveritë kanë detyrime gjigante për pensionet, ato kanë 

dhe një shumë gjigante asetesh. Në Kili ekzistonin shumë ndërmarrje shtetërore. 

Është e nevojshme që në këto raste të llogaritet një bilanc real dhe të shikohet nëse 
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asetet janë të mjaftueshme për të financuar tranzicionin pa rritur taksat, inflacionin 

dhe të shkaktohet presion për rritjen e normave të interesit. 

Si përfundim, skema e pensioneve private ka pasur pasoja shumë të rëndësishme 

politike dhe kulturore.  Rreth 90% e punonjësve kilianë zgjodhën të lëviznin në 

sistemin e ri “...Ato lëvizën më shpejt drejt këtij sistemi se sa lëvizën gjermanët nga 

lindja drejt perëndimit pas rënies së murit të Berlinit...”. Këta punonjës vendosën në 

mënyrë të lirë të braktisin sistemin e vjetër edhe pse disa liderë të Unionit të tregtisë 

dhe politikanë të vjetër ishin kundër. Por, punëtorët janë të aftë të bëjnë zgjedhje të 

zgjuara kur bëhet fjalë për çështje që ndikojnë fuqishëm në jetën e tyre siç janë 

pensionet, arsimi dhe shëndeti.  

 Singapori 

Tipare të përgjithshme 

Sipas një studimi të kryer nga Mukul G. Asher, në Singapor njerëzit janë të detyruar 

të  kursejnë për periudhën kur ata dalin në pension, për kujdesin mjekësor dhe për 

nevoja të tjera jetësore. Paratë e tyre në vend që t’u shkojnë përfituesve aktualë, 

investohen nga Fondi Shtetëror Qendror i Kursimeve (FSHQK). Paratë nuk trajtohen 

në mënyrë anonime, por menaxhohen në llogari të veçanta për secilin anëtar, (njësoj 

sikur të kishin një llogari bankare), llogari këto që akumulojnë kapital në emër të tyre. 

Edhe pse ekzistojnë shumë kufizime në përdorimin e llogarive individuale, ato mund 

të lihen në trashëgimi ose mund të ndahen ndërmjet pjesëtarëve të një familjeje, dhe 

në shumë aspekte janë pronë e individit. 

Avantazhet 

Mbrojtësit e këtij sistemi argumentojnë që ai ka ndikuar jashtë mase në rritjen e 

normës së kursimit në Singapor (norma bruto është rreth 45% e GDP).  

Sigurisht është ky faktori vendimtar, që e ka “shpëtuar” Singaporin nga problemet e 

ardhshme me të cilat përballet tani sistemi i maturuar i sigurimeve shoqërore Pay-Us-

You-Go në pjesën  tjetër të botës.  

Një avantazh tjetër i sistemit të Singaporit është që ai ka evoluar në mënyrë krejt të 

natyrshme nga një plan pensioni në një paketë shumë më të sofistikuar përfitimesh 

nga sigurimet shoqërore. Sot, pjesëmarrësit në këtë skemë mbajnë tre llogari të 

ndryshme: 

 Një llogari të zakonshme që mund të përdoret për blerjen e shtëpive, sigurimit 

dhe arsimimit të lartë. 

 Një llogari kursimi për shpenzimet mjekësore.  
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 Dhe një llogari speciale për pleqërinë dhe ngjarjet e papritura. 

Disavantazhet 

Por, nga ana tjetër, sistemi i pensioneve në Singapor ka disa disavantazhe serioze. 

Norma e kontributeve të detyrueshme është e lartë, 40% e pagës, dhe është një 

pengesë për punësimin. Sistemi i llogarive të trefishta dhe kufizimet në përdorimin e 

tyre i detyrojnë njerëzit të kursejnë për një miks përfitimesh që mund të mos u 

përshtaten nevojave të tyre individuale apo situatës së tyre familjare; megjithatë kjo 

skemë e kursimit të detyrueshëm nuk u lë atyre shumë para për forma të tjera kursimi. 

Disa studiues kanë argumentuar se, fakti që këto llogari individuale menaxhohen nga 

shteti, ndikon në stabilitetin e sistemit të Singaporit. Por, fatkeqësisht, nuk mund të 

përcaktojmë forcën e një institucioni që ka një kërkesë të detyruar për produktet e saj 

dhe nuk lejon asnjë grimë konkurrence t’i hyjnë në pjesë ofertës së saj. Një mungesë e 

tillë transparence është e zakonshme në situatat monopol, sidomos kur këto janë 

sisteme shtetërore. 

Përqendrimi i jashtëzakonshëm i parave dhe i fuqisë investuese në një agjenci të 

vetme duhet t’i alarmojë ato vende që marrin në konsideratë Singaporin si një model 

për reformën e mirëqenies. Fakti që fondet e FSHQK duhet të investohen në bono 

thesari apo instrumente financiarë të miratuar,  mund të mos jetë një alternativë e 

përshtatshme. 

 Edhe pse tranzicioni në një sistem të financuar është më i lehtë, ai lejon që 

investitorët të mashtrohen nga qeveria në rast se ajo gjendet ngushtë për para. 

Pikërisht për këtë arsye reformatorët e Kilit vendosën të mos i  detyrojnë fondet 

private të pensioneve që të investonin në letra me vlerë qeveritare. Sigurisht që është 

më e vështirë që politikanët të abuzojnë me një pushtet të tillë kur kursimet janë të 

depozituara në llogari emërore.  

Në anën tjetër, një sistem kolektiv Pay-As-You-Go, gati i fton qeveritë për të marrë 

fondet e tij të pa-personalizuara për përfitimin e tyre. Por edhe pse individualizimi 

mund të shmangë një abuzim të dukshëm ai përsëri i lejon politikanët  të mashtrojnë 

kursimtarët, duke iu ofruar norma të ulëta kthimi dhe duke u mohuar informacionin e 

nevojshëm për vlerësimin e performancës duke mos u dhënë kështu zgjidhje për t’u 

transferuar drejt mekanizmave të tjerë të kursimit.  

Kështu mësimi i parë që jep Singapori, është që sistemi i sigurimeve shoqërore për 

çdo komb duhet të jetë në përputhje me ambientin social-politik dhe duhet të 

konkurrojë në mënyrë ekonomike. Një sistem shumë-bujar mund të cenojë avantazhet 

konkurruese ndërkombëtare, ndërsa një sistem shumë i shtrënguar mund të krijojë 

tensione sociale. 

Së dyti kostot administrative të sigurimeve shoqërore duhet të mbahen sa më të ulëta 

të jetë e mundur. Në 1990, kostot operative ishin 0.53% e GDP në vit, ndërkohë që në 



 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 

34 
 

Malajzi ishin 1.99% dhe në Kili 15%. Statusi shtetëror i këtij sistemi dhe normat e 

larta të kontributit bëjnë që Singapori të ketë epërsi në këtë aspekt. 

Një përpjekje e tillë mund të ndihmojë në rritjen e investimeve në kapitalin human 

dhe në rritjen e aseteve të qëndrueshme të tilla si shtëpitë. Gjithashtu mund të rrisë 

dhe pjesën e individëve në financimin e shërbimeve të tilla si p.sh. kujdesi mjekësor. 

1.3.3 Financimi i skemave private të pensioneve 

Skema tradicionale e pensioneve PAYG, nuk është skema e vetme që ka probleme me 

qëndrueshmërinë financiare. Ndryshimet demografike, që shoqërohen me rritje të 

shkallës së varësisë së moshës së vjetër, kanë pasur një ndikim të madh në 

përcaktimin e aftësisë paguese të skemave profesionale të bazuara në sistemin me 

përcaktim përfitimet (DB). Skemat profesionale, që në vetvete janë programe DB, e 

përcaktojnë pensionin duke u bazuar në pagën e fundit, vitet e punës dhe koeficientin 

aktuarial. Në mënyrë të thjeshtëzuar kjo paraqitet me anë të formulës: 

 Pension = koeficienti aktuarial X pagën e fundit X vitet e punës  

Paga e fundit, në përgjithësi është paga mesatare në vitet e fundit (p.sh. paga mesatare 

në 10 vitet e fundit). 

Koeficienti aktuarial, është llogaritur të jetë 1/60 ose 1/80. Kjo do të thotë që një 

person që ka derdhur kontribute për 35 vjet dhe me një koeficient aktuarial 1/60 për 

çdo vit kontributiv, do të përfitojë një pension të barabartë me 58.3 përqind të pagës 

mesatare të 10 viteve të fundit. Nëse aplikohet i njëjti koeficient, por për 40 vite 

kontributive pensioni do të ishte sa dy të tretat e pagës mesatare të 10 viteve të fundit. 

Disa kompani, për kontributet e derdhura ofrojnë edhe përfitime shtesë si p.sh. 

përfitime në rast sëmundje, apo përfitime për bashkëshorten/bashkëshortin dhe fëmijët 

kur personi vdes para moshës së pensionit. 

Sipas teorive ekonomike skema profesionale e pensioneve, e bazuar në pagën e viteve 

të fundit, stimulon idenë që punonjësit të qëndrojnë sa më gjatë në të njëjtën kompani. 

Në këtë mënyrë, në vitet e fundit të punësimit ata do të kenë mundësi të kenë një pagë 

të latë dhe për pasojë pension më të lartë. Nga ana tjetër fondi privat i pensioneve 

ofron një lloj përfitimi për personat që pasi kanë marrë një kualifikim apo specializim 

vazhdojnë sa më gjatë të punojnë për të njëjtën kompani. Ky është një lloj stimulimi 

për kompanitë që të investojnë në kualifikimin e burimeve njerëzore.  
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Përveç kësaj nxitjeje ekonomike, skemat profesionale të pensioneve, që në vetvete 

janë skema DB, përfitojnë edhe nga taksat. Kontributet e derdhura në fondet e 

pensioneve nuk taksohen gjatë kohës që personi punon, por në momentin e daljes në 

pension. Në përgjithësi taksa e aplikuar mbi të ardhurat e pensionit është gjithmonë 

më e ulët se ato që aplikohen mbi të ardhurat e punës.     

Skemat private profesionale të pensioneve pavarësisht sa thamë më sipër janë të 

ekspozuara përballë riskut përsa i përket garantimit të qëndrueshmërisë financiare. Dy 

janë problemet kryesore të këtyre planeve pensionale: i) menaxhimi i planeve 

pensionale dhe ii) menaxhimi i riskut. Sot pranohet gjerësisht se menaxhimi i këtyre 

skemave është shumë i vështirë për shkak të konfliktit të interesit midis palëve të 

përfshira në skemë. Në vende të ndryshme ligji tenton të rregullojë këtë marrëdhënie, 

por pavarësisht kësaj pjesëmarrja e punonjësve në bordet drejtuese të kompanive të 

sigurimit është e vogël dhe shumicën e vendimeve financiare e merr administratori 

ekzekutiv i kompanisë. Për pasojë fondi i pensioneve i shërben më shumë kompanisë 

se sa punonjësit. Duke u nisur nga fakti që në skemat profesionale çdo korporatë për 

punonjësit e vet ka fondin e saj të pensionit ligji parashikon në shumicën e vendeve, 

ndarjen e aseteve të pensionit nga ato të korporatës. Shpesh ka ndodhur që një pjesë e 

fondeve të pensionit të investohen në asetet e kompanisë, duke i lënë kështu pak 

mundësi fondit për të diversifikuar portofolin dhe për pasojë rritet shkalla e varësisë 

së fondit të pensioneve nga vetë korporata. 

Përveç problemeve të menaxhimit të skemave profesionale të pensioneve (DB), 

Fondet e pensioneve nënvleftësojnë rreziqet që vijnë nga rritja e jetëgjatësisë dhe ulja 

e shkallës së vdekshmërisë, të cilat ndikojnë direkt në shpenzimet për pensione. Gjatë 

viteve 1980 deri 2000 risku i investimeve ishte në nivele të ulëta. Kjo për shkak se 

norma e kthimit të investimeve në tregjet e kapitalit pati një rritje të konsiderueshme. 

Nga ana tjetër norma e interesit dhe inflacioni janë dy parametra të rëndësishëm  për 

përcaktimin e vlerës aktuale të pensioneve. Shumica e kompanive të sigurimeve nuk u 

kanë dhënë rëndësinë e duhur këtyre treguesve ekonomikë. Nisur nga gjithë sa më 

sipër shumica e kompanive të sigurimeve po përballen sot me krizën për likuiditete. 

Kjo bën që të ulet në mënyrë të ndjeshme fleksibiliteti për t'i përdorur burimet 

financiare apo investuar në projekte fitimprurëse.  

Qëndrueshmëria financiare e skemave pensionale DB është një nga arsyet kryesore që 

shumica e vendeve po e zëvendëson me planet DC të pensioneve, por ka edhe faktorë 

të tjerë qe kanë ndikuar në këtë drejtim. Një faktor tjetër i rëndësishëm është edhe 

fakti që forcat e punës po bëhen gjithnjë e më fleksibile për të lëvizur nga një 

kompani tek tjetra. Kjo bën që punonjësit gjithnjë e më shumë të preferojnë planet 

DC. Në këtë mënyrë është më e lehtë për punonjësit të transferojnë planet e 

pensioneve nga një punëdhënës tek tjetri. Në përgjithësi kontributet e derdhura në 

planet pensionale private DB nuk mund të transferohen lehtësisht nga një punëdhënës 
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tek tjetri. Kjo do të thotë se nëse një person ndërron punë përfitimet që merr nga 

skema DB janë shumë të ulëta. Për shembull, Blake (2003a) thotë se, nëse një punëtor 

në Angli ndërron punë 6 herë gjatë gjithë karrierës së tij, humbet rreth 25-30 përqind 

të përfitimit për pension të plotë. Këto humbje mund të jenë më të ulëta për punonjësit 

që janë siguruar në kompani sigurimesh që mbulojnë  shumë firma private.   

Aaronson dhe Coronado (2005) analizuan këtë fenomen në ShBA për mëse 40 

industri nga viti 1979 deri në vitin 1988. Sipas tyre fakti që punonjësit ndryshojnë 

shpesh punë kontribuon ekonomikisht dhe statistikisht në zhvendosjen nga plane DB 

drejt planeve DC të pensioneve. Kjo vjen për shkak të gjobave që punonjësi duhet të 

paguajë në rast se ndryshon punëdhënës. 

Në Angli, ndryshimi i kuadrit ligjor për kompanitë e sigurimeve për pension janë 

shkaku kryesor i lëvizjes drejt skemave DC. Në bazë të ligjit të ri, i miratuar në vitin 

1995, fondet e pensioneve, të cilat në shumicën e rasteve ishin plane DB, duhet të 

ishin më transparente përsa i përket metodave të kalkulimit të pensionit. Kjo i shtoi 

shumë kostot financiare. Në vitin 2000 miratohet ligji që kompanitë e sigurimeve 

duhet të kenë një fond minimal për indeksimin e pensioneve me normën e inflacionit. 

Ndryshimi i standardeve të kontabilitetit dhe rritja e kostove administrative bëri që 

shumica e kompanive të sigurimit të kalonin nga skemat DB në ato DC.   

1.4   Risku  avantazhet dhe disavantazhet në skemat DB dhe DC 

Siç edhe e përshkruam më lart, në dy dekadat e fundit, ka një trend të vazhdueshëm në 

shumë vende për transformimin e programeve DB në plane DC të pensioneve. Faktori 

kryesor që ndikon në transformimin e skemave publike dhe private DB është risku 

financiar i skemave DB. Qëndrueshmëria financiare e skemave DB të pensioneve 

varet shumë nga ndryshimet e disa variablave financiare dhe demografike siç janë 

norma e inflacionit, norma e interesit, norma e kthimit të investimeve, jetëgjatësia, 

vdekshmëria dhe shkalla e lindshmërisë. Në sistemin DB të ardhurat për çdo 

pensionist përcaktohen nga një funksion, i njohur paraprakisht si një detyrim fiks për 

moshën e pensionit. Në parashikimet aktuariale për përcaktimin e masës së pensionit 

përfshihet një vlerësim i normës së pritshme të inflacionit, normës së interesit si edhe 

jetëgjatësia e përfituesve në skemë. Të gjitha këto variabla nuk mund të përcaktohen 

me saktësi, sidomos për të ardhmen e largët. Një lëvizje e paparashikuar e këtyre 

parametrave në një drejtim të pafavorshëm, do të thotë që nuk mund të paguajë 

përfitimet për pension të premtuara paraprakisht. Nga ana tjetër, për sistemet e 

financuara risku kryesor mbetet norma e kthimit të investimeve. Mënyra e alokimit të 

aseteve të fondit të pensioneve është vendimtare në përcaktimin e fuqisë paguese. 

Kthimi nga investimet duhet të jetë maksimal dhe në të njëjtën kohë risku duhet të 

jetë minimal.  
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1.4.1 Avantazhe kryesore të planeve  DC përkundrejt DB 

Në skemat e tipit DC, qofshin këto shtetërore apo private, risku transferohet nga fondi 

tek individi, pjesëmarrës në skemë. Nëse skemat DC do të bënin investime me risk 

zero dhe për skemat DB nuk do të kishte kusht vitet e sigurimit, individi do të kishte 

trajtim të njëjtë në të dyja rastet dhe do të ishte indiferent lidhur me faktin se, cilën 

nga skemat do te zgjidhte. Skemat DC bëhen të preferueshme kur ato investojnë në 

asete me risk. Kjo sepse në këtë rast përfitimi është më i lartë se norma e kthimit në 

skemat e pa-financuara PAYG. Për më tepër në skemat DC mund të investohet edhe 

në bursat ndërkombëtare, që do të thotë normë më e lartë e kthimit të investimit. 

Investimet ndërkombëtare ofrojnë përfitime më të mëdha edhe në diversifikimin e 

portofolit të fondit (Brennan & Cao, 1997; Kang & Stulz, 1997) dhe ka një impakt 

real pozitiv në ekonomi (Helpman, 1998; Obstfeld, Rogoff and Wren-Lewis. 1996). 

Përveç transferimit të riskut skemat DC kanë edhe disa avantazhe të tjera krahasuar 

me planet DB: 

 I. Skemat DC të pensioneve janë të qëndrueshme nga pikëpamja financiare, 

pra, nuk ekziston risku i aftësisë paguese. Kjo sepse vlera e përfitimit të pensionit 

varet nga vlera e akumuluar në llogarinë e pensionit. Si e tillë përfitimet për pension 

nuk i tejkalojnë asnjëherë burimet financiare të akumuluara.   

 II. Planet DC janë më pak të ekspozuara ndaj rreziqeve që vijnë nga politika 

nëpërmjet ndërhyrjeve të qeverisë lidhur me masën e pensionit. Ndërhyrjet e qeverisë 

ulin kredibilitetin e sistemeve tradicionale PAYG veçanërisht në periudhat kur ka një 

deficit të madh fiskal. Sistemi PAYG jo vetëm është më pak i besueshëm për personat 

që marrin pjesë në të, por reagon më ngadalë për zgjidhjen e problemeve të likuiditetit 

për arsye se rregullimi i parametrave të sistemit PAYG është një proces i gjatë ligjor. 

Valdes-Prieto (2005) e quan këtë rrezik politik si detyrim fiskal i nënkuptuar. 

 III. Skemat DC funksionojnë në bazë të llogarive individuale të pensioneve, 

duke siguruar kështu një transparencë më të madhe dhe duke i bërë individët më të 

përgjegjshëm ndaj kursimeve të tyre për pension. Të ardhurat e siguruara nga skema 

tradicionale DB mund të shpërndahen për të paguar aktivitete të tjera të kompanive të 

sigurimit, që për pasojë do të çonte në uljen e nivelit të burimeve financiare për 

pension. Ndërgjegjësimi i popullatës lidhur me llogaritë personale të pensioneve, të 

cilat janë një lloj llogarie kursimi për pension do të çonte në rritjen shkallës së 

punësimit. Gruber & Wise(1999) dhe Schnabel (1998) thonë se sistemet e pensioneve 

sociale që ofrojnë shumë përfitime në disa nga vendet evropiane kanë nxitur njerëzit 

që punojnë për t'u larguar nga tregu i punës. 
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 IV. Problemet e menaxhimit të fondit të pensioneve në planet DB lehtësohen 

me zbatimin e skemës DC. Individi ka më shumë mundësi dhe përgjegjësi për të 

menaxhuar llogarinë e tij të pensionit, lidhur kjo me faktin se ku do t'i investojë. 

Mundësitë e investimit në planet DC mund të jenë të përshtatura për nivele të 

ndryshme risku, duke filluar nga nivele të ulëta risk u për investime deri te nivele më 

të larta (investime në tregun e paqëndrueshëm të kapitalit).   

 V.  Wilcox (2009) argumenton se trendi në rritje i planit dispozitave DC si në 

skemat publike ashtu edhe në ato private çon në uljen e riskut dhe ndikon në rritjen e 

formimit të kapitalit. Kostot financiare dhe defiçiti i kompanive të sigurimit do të 

reduktohen. Kjo vjen si pasojë e faktit se, planet DC të pensioneve gjenerojnë një 

shkallë më të lartë pjesëmarrjeje të familjeve në tregun financiar. Duke qenë se 

përgjithësisht individët investojnë në projekte me normë risku të ulët, investimet me 

normë të lartë risku do të kryhen kryesisht nga sipërmarrës dhe kompani. Kjo do të 

thotë se skemat DC të pensioneve do të kenë një ndikim në rritjen e ritmeve të rritjes 

ekonomike dhe për pasojë në rritjen e normës së kursimit. Nga ana tjetër zhvendosja 

nga programi tradicional PAYG në skemat DC të pensioneve do të zvogëlonte 

paqëndrueshmërinë e çmimeve në tregun e kapitalit si pasojë e rritjes së likuiditeteve 

në tregun financiar. 

1.4.2 Disavantazhet kryesore të planeve DC përkundrejt skemave DB 

Pavarësisht avantazheve që përshkruam më sipër, të cilat janë shtysat kryesore për 

transformimin e skemave DB në skema DC, kjo nuk do të thotë se të gjithë 

pensionistët do të jenë më mirë në sistemin e ri. Individët janë më të ekspozuar ndaj 

riskut të investimeve të kryera. Nga ana tjetër, duhet patjetër të krijohet një 

mekanizëm kontrolli për planin e shpërndarjes së të ardhurave nga pensioni, në 

mënyrë që individi të mos përballet me situatën që jeton më gjatë se periudha e 

parashikuar për shpërndarjen e fondit të akumuluar.  

Kjo situatë ka më shumë gjasa të ndodhë në rastet e uljes së shkallës së vdekshmërisë 

në të ardhmen. Në rast se individët tentojnë një mbrojtje më të madhe ndaj këtij risku, 

duke parashikuar një plan shpërndarjeje me afat më të gjatë kohor, do të përballeshin 

me kosto financiare më të larta se sa kostot e jetëgjatësisë në skemat DB. Në  

studimin e tyre  Horneff, Maurer, Mitchell and Stamos (2007) shpjegojnë se në 

përgjithësi kontratat e ofruara nga kompanitë e sigurimeve janë tërheqëse për 

individët që pranojnë një risk të lartë ose për ata që nuk kanë motive për të lënë 

trashëgimi. Për më tepër tregu i llogarive të pensioneve nuk ekziston ose është në 

hapat e tij të parë në disa vende të zhvilluara, duke përjashtuar këtu SHBA-të dhe 

Anglinë që kanë një eksperiencë më të gjatë në këtë sistem.   
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Disa probleme të tjera, në vendet që kanë aplikuar sistemet DC të pensioneve, janë 

vërejtur sidomos në shtyllën e parë.  Në planet DB, në përgjithësi, individët me të 

ardhura të ulëta kanë një shkallë zëvendësimi më të lartë se ata me të ardhura të larta. 

Në planet DC kush paguan më shumë kontribute përfiton më shumë. Nga ana tjetër 

solidariteti midis brezave, që shërben për zbutjen e varfërisë në moshën e vjetër, 

eliminohet plotësisht. Kjo sepse masa e përfitimit të pensionit për çdo individ varet 

vetëm nga kontributi që ai derdh në llogarinë personale të pensionit. Nisur nga fakti 

që personat me të ardhura të ulëta janë më të ekspozuar ndaj papunësisë të ardhurat që 

ata do të akumulojnë në llogarinë e pensionit do të jenë më të ulëta se ato të personave 

me paga të larta. Situatë kjo jo e mirë nga pikëpamja e mirëqenies sociale. 

Në studimin e tyre Geanakoplos dhe Zeldes (2008) hedhin idenë e ngritjes së 

"llogarive personale progresive", gjë që do të kontribuonte në zbutjen e riskut. Bazuar 

në sistemin e tyre, llogaritë e pensioneve do të investoheshin si një pagë mesatare për 

pension duke e mbrojtur individin nga inflacioni. 

1.5    Debati aktual 

Zhvillimi i skemave private gjithnjë e në rritje është në axhendën e shumë vendeve, 

në veçanti në ato vende ku këto skema deri më sot kanë pasur rëndësi të vogël.  

Ky zhvillim formon pjesë të një prirjeje më të gjerë drejt privatizimit dhe është në të 

njëjtën kohë e lidhur me vështirësitë financiare me të cilat po përballen shumica e 

skemave të pensioneve publikë. Kostot e tyre janë duke u rritur në mënyrë konstante 

si pasojë e faktorëve të ndryshëm. Në radhë të parë, skemat janë “pjekur”, d.m.th. me 

kalimin e viteve, numri i përfituesve me të drejtë për pension në masë të plotë, 

vazhdon të rritet. Së dyti, plakja e popullsisë rrit shpenzimet për pensione dhe, në 

vendet e industrializuara, fillimi i këtij shekulli do të dëshmojë një disbalancë 

demografike si pasojë e arritjes së njëkohshme në moshë pune të brezit me norma të 

ulëta lindjeje, dhe në moshë pensioni - të brezit me boom lindjesh (brezi “baby-

boom”). Më në fund, situata e punësimit, nga njëra anë, transferon në skemat e 

pensioneve një pjesë të ngarkesës që rezulton prej papunësisë, dhe nga ana tjetër, 

prodhon një rënie në fondet në dispozicion nëpërmjet pakësimit të numrit të 

kontribuuesve aktivë dhe të të ardhurave nga kontributet në skemat e sigurimeve 

shoqërore. Me synim ruajtjen e skemave publike të pensioneve, në shumë vende janë 

marrë masa rigoroze, të kombinuara këto kur ka qenë e nevojshme me reforma 

financiare. 

Gjithsesi, ekziston një shkollë e rëndësishme e mendimit, e cila e konsideron shumë të 

rëndësishme rishpërndarjen e përgjegjësive për ruajtjen e nivelit të të ardhurave, dhe 

për garantimin e një të ardhure në veçanti për të moshuarit, midis sektorit publik dhe 

1.1  
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sektorit privat. Në mënyrë më specifike, derisa masat rigoroze të përmendura më sipër 

nënkuptojnë pakësim në normën pensionale të zëvendësimit të të ardhurave, do të jetë 

e nevojshme që ky pakësim të kompensohet duke ja kërkuar këtë në mënyrë të 

vazhdueshme sektorit privat. Këto ide, që janë mbështetur nga presioni i grupeve të 

ndryshme të interesit, përfshirë këtu kompani sigurimi dhe banka, ndodhen në shumë 

akte legjislative të miratuara së fundi dhe që kanë të bëjnë me stimulimin e sektorit të 

pensioneve private.  

Një raport i fundit i Bankës Botërore
4
 shkon më tej në këtë drejtim duke rekomanduar 

që roli i skemave publike të kufizohet në pagesën e pensioneve modeste, dhe po të 

ishte e mundur, vetëm tek të moshuarit më të varfër, dhe t’ua besonte pensionet e 

detyrueshëm fondeve tregtare të pensioneve private. Sipas këtij raporti, një qasje e 

tillë, meqenëse bazohet në skemat e financuara, do të mund ti përgjigjej krizës së 

plakjes dhe të stimulojë rritjen ekonomike. Qasja rrjedh nga i ashtuquajturi “modeli 

kilian”. 

1.5.1 Nevoja për modele aktuariale në skemën e sigurimeve shoqërore 

Sistemet kombëtare të mbrojtjes sociale janë shumë komplekse dhe varen nga situata 

ekonomike, demografike, sociale dhe politikat fiskale të një vendi. Modelet aktuariale 

janë modele financiare, fiskale dhe sociale dhe kanë një rëndësi të veçantë përsa i 

përket mirëfunksionimit të sistemeve të mbrojtjes sociale. Shumë vende shpenzojnë 

5-30 përqind të prodhimit të brendshëm bruto PBB, për sistemin e mbrojtjes sociale. 

Mekanizmat e rishpërndarjes në skemën e mbrojtjes sociale janë të lidhura ngushtë 

me situatën ekonomike dhe fiskale dhe nga ana tjetër skemat e mbrojtjes sociale kanë 

një ndikim në vetë situatën ekonomike dhe sociale të një vendi. Qëllimi i modeleve 

aktuariale, që në vetvete janë mjete financiare, fiskale dhe qeverisje sociale, është 

përshtatje me zhvillimin ekonomik, ndryshimet demografike dhe mjedisin fiskal.  

Modelet aktuariale lidhur me projeksionet demografike dhe financiare për skemat 

publike të pensioneve, janë derivate të modeleve të skemave profesionale të 

pensioneve dhe bazohen në variabla demografikë dhe ekonomikë që janë: 

Variablat demografike 

 Norma e rritjes së popullsisë që paguan kontribute 

 Norma e invaliditetit 

 Shkalla e vdekshmërisë 

 Mosha e fëmijëve 

Variablat ekonomikë  

                                                             
4
 Shmangia e krizës së pleqërisë: Politikat për të mbrojtur të moshuarit dhe për të nxitur rritje ekonomike, 

Nju Jork, Oxford University Press, 1994. 
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 Paga fillestare sipas gjinisë dhe moshës 

 Norma e rritjes së pagave  

 Norma e inflacionit 

 Norma afatgjatë e interesit 

Variabla socialë 

 Shkalla e martesave 

 Diferenca e moshës midis bashkëshortëve 

 Përqindja e popullsisë në pension 

 Shpërndarja e personave që hyjnë rishtazi në skemë 

 

Është evidente që supozimet që do të mbeten të vlefshme pafundësisht nuk mund të 

bëhen me një shkallë të lartë besimi. Aktuari përpiqet të bëjë supozime realiste dhe të 

japë kufij të sigurt në disa nga supozimet, në mënyrë që të kompensojë mungesat e 

mundshme në të tjerat. Sigurisht që do të jetë e mundshme të bëhen supozime se si do 

të variojnë elemente të ndryshëm, për shembull, ulja e vdekshmërisë, dhe kjo në fakt 

është bërë edhe më parë. Por, janë një seri elementesh të tjerë për të cilët është e 

vështirë të bëhet ndonjë supozim për sa i takon parashikimeve të trendit për të 

ardhmen. Edhe në rastin kur dikush mund ti bëjë këto supozime, numri i llogaritjeve 

alternative do të shumëzohet kaq shpejt, saqë do të jetë e vështirë për të nxjerrë 

përfundime të vlefshme.  

Lidhur me këtë do të ishte interesante të dallohej se, për një skemë pensioni që jep 

pensione pleqërie, invaliditeti dhe familjare, zgjedhja e bazës së vdekshmërisë 

zakonisht ka më pak rëndësi për koston totale, pasi efekti i vdekshmërisë vepron në 

krahun e kundërt lidhur me pensionet e pleqërisë dhe ato familjarë. Në një skemë 

sigurimesh shoqërore, veçanërisht në një skemë të re ku ka eksperiencë të pakët për të 

bazuar supozimet, ato kanë pak gjasa të mbeten të vlefshme për periudhën e gjatë të 

nevojshme për vendosjen e normës së kuotës mesatare të përgjithshme. Megjithatë, 

supozimet dhe normat e kontributit duhet të rishikohen periodikisht.  

Llogaritjet aktuariale mund të bëhen ose mbi supozimin e “fondit të mbyllur”, ose mbi 

atë të “fondit të hapur”. Në rastin e parë supozohet se skema do të kufizohet 

gjithmonë tek popullsia fillestare, kur ndërkohë në rastin e dytë merren në konsideratë 

pjesëtaret e rinj që hyjnë në skemë në të ardhshmen. Metoda e fondeve të mbyllur 

zbatohet zakonisht për skemat me mbulim të kufizuar, si për shembull skemat e 

pensioneve profesionale për ndërmarrje individuale. Do të ishte jo realiste të 

supozohej që nuk do të ketë anëtarë të rinj që do të futen në të ardhmen në skemën e 

sigurimeve shoqërore. Supozimet lidhur me anëtarët e rinj të ardhshëm janë gjithsesi 

të vështira për t’u bërë, meqenëse ato kanë të bëjnë si me numrin dhe përbërjen 
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moshore, ashtu edhe me strukturën e pagës për çdonjërën prej grupeve të anëtarëve të 

ardhshëm. Supozimet lidhur me anëtarët e ardhshëm të një skeme të sigurimeve 

shoqërore kanë influencë të rëndësishme mbi kuotën mesatare të përgjithshme.  

Aktuarët janë të mirënjohur për ekspertizën e tyre për përcaktimin dhe llogaritjen e 

riskut si edhe për ofrimin e këshillave për të ndihmuar manaxherët dhe institucionet 

financiare për të manaxhuar riskun. Puna e tyre ka të bëjë me projektimin dhe 

menaxhimin e eskemave të pensioneve nga pikëpamja financiare. Në skemat DB një 

nga rolet kryesore të aktuarit është vlerësimi i kostove në një periudhe të ardhme me 

qëllim që të sigurohen përfitimet në përputhje me ligjet dhe rregulloret që janë në 

fuqi. Në këto lloj skemash parashikimet aktuariale duhet të shihen si një pjesë vitale 

në proçesin e vendim-marrjes.  

Aktuarët nuk mund të parashikojnë të ardhmen, por duke krijuar modele mbi bazën e 

supozimeve të arsyeshme, ata hedhin dritë mbi sfidat me të cilat do të ballafaqohet 

skema e sigurimeve shoqërore. Këto modele varen nga shumë faktorë ekonomikë siç 

janë: paga, norma e inflacionit, sa kohë individët do të qëndrojnë në forcat e punës, sa 

gjatë do të jetojnë njerzit etj.  

Modelet aktuariale përdoren për të vlerësuar impaktin e këtyre faktorëve jo një nga 

një, por bashkarisht duke përdorur shumë supozime lidhur me probabilitetin e 

ngjarjeve të veçanta. Roli i aktuarit nuk kufizohet vetëm në parashikimin e riskut të 

mundshëm në të ardhmen, por ka edhe një rol kyç për manaxhimin e skemave të 

sigurimeve shoqërore.Modelet aktuariale shqyrtojnë të tashmen dhe projektojnë të 

ardhmen financiare të skemës së pensioneve. Duke qënë se modelet aktuariale 

bazohen në shumë supozime demografike dhe ekonomike është e domosdoshme 

monitorimi dhe auditimi i tyre.  

Organizata botërore e punës ILO ka hartuar rregulla dhe standarte lidhur me 

modelimin e parashikimeve aktuariale dhe për frekuencën e kryerjes së këtyre së tyre.  
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Tabela 1. 1   Frekuenca e parashikimeve në disa vënde 

Shteti Financimi 

Frekuenca e  

parashikimeve aktuariale 

Austri 

Fondi i pensioneve/ 

Kompani sigurimi Vjetore 

Angli Fondi i pensioneve  3-vjet 

Belgjikë 

Fondi i pensioneve/ 

Kompani sigurimi Vjetore 

Qipro Fondi i pensioneve 3-vjet ndonjëherë çdo vit 

Danimarkë Fondi i pensioneve Vjetore 

Finland Fondi i pensioneve çdo 2 vjet 

Gjermani 

Fondi i pensioneve/ 

Kompani sigurimi Vjetore/ndonjëherë në 3 vjet  

Island Fondi i pensioneve Vjetore 

Irland Fondi i pensioneve 3-vjet 

Itali Fondi i pensioneve 3-vjet 

Luksemburg  Fondi i pensioneve  Vjetore 

Hollandë Fondi i pensioneve Vjetore 

Portugali Fondi i pensioneve 

Vjetore/ 

ndonjëherë në 3 vjet  

Spanjë Fondi i pensioneve Vjetore/ndonjëherë në 3 vjet  

Zvicër Fondi i pensioneve Vjetore/ndonjëherë në 3 vjet  

Burimi: ILO5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Internal guidelines for the actuarial analysis of a national social security pension scheme The 
International Financial and Actuari al Service 
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KAPITULLI II 

 

Sistemi i pensioneve në Shqipëri 

Parathënie 

Në këtë kapitull bëhet një analizë e sistemit të sigurimeve shoqërore në Shqipëri,e 

ndarë kjo në dy pjesë: i) skema e pensioneve para viteve '90-të ii) skema e sigurimeve 

pas rënjes së regjimit komunist. Ky kapitull fokusohet në modelimin dhe funksionimin 

e skemës së pensioneve, reformat e ndërmarra dhe problemet që ka skema aktuale.     

2.1 Skema e pensioneve para viteve '90 

Shqipëria fitoi pavarësinë në vitin 1912, pas 5 shekujsh nën sundimin e perandorisë 

osmane dhe është pikërisht ky viti që shënon fillesat e shtetit shqiptar. Skema e parë e 

sigurimeve për pension daton në vitin 1927, nën qeverinë e Ahmet Zogut. Shumica e 

vendeve europiane në këtë kohë po aplikonin skemën Bismark të pensioneve që 

mbështetej në parimin paguaj ndërsa shkon (PAYG). Edhe Shqipëria ndoqi të njëjtin 

trend duke krijuar kështu skemën e parë mbi baza kontributeve shtetërore për 

nëpunësit civilë dhe forcat e armatosura. Sipas ligjit nr. 129 dt. 28.10.1927 

parashikohej ndërtimi i "Arkës së përgjithshme të Pensioneve për Nëpunësit Civilë", 

që është edhe fondi i parë i pensioneve në Shqipëri. Në bazë të këtij ligji mosha e 

daljes në pension ishte 60 vjeç dhe periudha e detyrueshme kontributive ishte 25 vjet. 

Pas Luftës së Dytë Botërore Shqipëria rreshtohet në kampin socialist me vendet e 

Europës Lindore dhe sistemi i sigurimeve shoqërore që u aplikua më pas ndoqi 

modelin rus. Në bazë të ligjit të vitit 1947 të drejtën për të kontribuar në skemën e 

sigurimeve shoqërore dhe për pasojë dhe të drejtën për të përfituar pension e kishin 

vetëm punonjësit e ndërmarrjeve shtetërore. Me kolektivizimin e tokës dhe ngritjen e 

kooperativave në vitin 1972 kjo e drejtë iu  njoh edhe punonjësve të bujqësisë. Sipas 

ligjit të vitit 1947 sistemi i sigurimeve shoqërore përfshinte sigurimin për sëmundje, 

leje lindjeje, pension pleqërie dhe invaliditeti. Mosha e daljes në pension për burrat 

ishte 65 vjeç dhe për gratë 60 vjeç.  
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Në vitet e mëpasshme qeveria shqiptare e uli më tej moshën e daljes në pension duke 

krijuar edhe disa grupe të favorizuara në bazë të një klasifikimi për profesionet. Në 

përgjithësi mosha e daljes në pension për gratë ishte 55 vjeç dhe për burrat 60 vjeç, 

por për profesione të veçanta, të cilat klasifikoheshin profesione të vështira, kjo 

moshë ishte edhe më e ulët. Masa e pensionit ishte sa 70 përqind e pagës së tre viteve 

në vazhdimësi, të përzgjedhura në 10 vitet e fundit të punës.  

Si përfundim, mund të themi se skema e sigurimeve shoqërore në Shqipëri, pas viteve 

'70, mbulonte të gjithë punonjësit si në qytet ashtu edhe ne fshat. Masa e përfitimit të 

pensionit dhe mosha e daljes në pension bazohej në pagën e viteve të fundit të punës, 

numrin e viteve kontributive. Mosha e daljes në pension ishte e ndryshme për burrat 

dhe për gratë dhe merrej në konsideratë edhe profesioni. 

Pas Luftës së Dytë Botërore popullsia e vendit u rrit me ritme të shpejta, fenomen ky i 

njohur edhe në vendet e tjera të Europës si "Baby boom generation". Kjo do të thotë 

që, në vitet '70 numri i personave që merrnin pjesë në tregun e punës ishte shumë i 

lartë. Ekonomia e vendit ishte një ekonomi e centralizuar dhe çdo person i aftë për 

punë, punonte. Si rrjedhojë, numri i kontribuuesve në skemë, e cila ishte gjithashtu e 

centralizuar, shtetërore dhe e detyruar, ishte shumë më i madh se numri përfituesve.   

2.2  Skema e sigurimeve shoqërore pas viteve '90 

Pas rënies së komunizmit, vendi pësoi ndryshime të qenësishme politike, ekonomike 

dhe sociale. Ndryshimet e reja sollën nevojën e rimodelimit të skemës sociale. Skema 

e sigurimeve shoqërore është skemë me përcaktim përfitimet (Defined Benefit -DB). 

Kjo është një skemë publike me një shtyllë. Sigurimet paguhen si nga punëdhënësi 

ashtu edhe nga punëmarrësi dhe masa e kontributit është e përcaktuar me ligj.  

Në këtë kapitull do të analizohet mënyra e funksionimit të skemës së sigurimeve 

shoqërore, reformat e ndërmarra, problemet dhe sfidat për të ardhmen.  Analiza për 

mënyrën e funksionimit të skemës është e organizuar në tre pjesë: 

 Mjedisi social  

 Modelimi i sistemit 

 Performanca e indikatorëve të sistemit 

 

Pjesa e parë bën një analizë të ndryshimeve sociale të pas viteve '90, për të krijuar një 

kuadër të qartë të mjedisit ku operon skema e sigurimeve shoqërore. Në këtë pjesë 

analizohet situata demografike dhe tregu i punës. 
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 Pjesa e dytë fokusohet në strukturën dhe parametrat e sistemit. Struktura e sistemit ka 

të bëjë me analizën e llojeve të ndryshme të kontributeve dhe përfitimeve. Parametrat 

e sistemit janë indikatorët kryesorë të skemës si: mosha e daljes në pension, numri i 

viteve kontributive për të përfituar pension, masa e kontributit, indeksimi i 

përfitimeve etj. 

Pjesa e tretë analizon indikatorët e performancës, të cilët bazohen në përmbushjen e 

objektivave kryesore të një skeme të mbrojtjes sociale. Kjo analizë bazohet në 

përmbushjen e 6 kritereve të cilat janë: 1) shkalla e mbulimit 2) përshtatshmëria 3) 

qëndrueshmëria financiare 4) eficienca ekonomike 5) eficienca administrative 6) 

mbrojtja e përfitimeve përballë rrisqeve të ndryshme.   

2.2.1 Reformat e ndërmarra 

Shqipëria trashëgoi nga sistemi komunist një skemë sigurimesh, e cila nuk përshtatej 

me ndryshimet e reja politike dhe sociale të vendit. Janë ndërmarrë një sërë hapash 

për përafrimin e e legjislacionit me standardet europiane duke sjellë përmirësime në 

drejtim të rritjes së nivelit të përfitimeve, zgjerimit të skemës së mbrojtjes sociale etj. 

Në vitin 1993 miratohet ligji për sigurimet shoqërore që ka pësuar më pas një sërë 

ndryshimesh.  

Reformat parametrike të vitit 2002 

Reformat më të rëndësishme të sistemit janë studiuar e miratuar në vitin 2002. 

Ndërmarrja e tyre lidhej me një sërë arsyesh e faktorësh, ndër të cilët: 

i deficiti i sistemit të pensioneve konsiderohej i lartë, duke arritur në 1 përqind të 

PBB dhe parashikimet aktuariale llogaritnin përkeqësim të kësaj gjendjeje. 

ii pensionet rurale, që përfaqësonin një pjesë të madhe të deficitit, nga ana tjetër, 

luajtën një rol të rëndësishëm në lehtësimin e varfërisë në fshat dhe shërbyen si 

një rrjet sigurimesh shoqërore për të moshuarit. 

iii përqindja e lartë e kontributit për fondin e sigurimeve shoqërore, që arrinte në 

42.5 përqind të pagës, i dekurajonte njerëzit në sigurimin formal dhe nga 

pjesëmarrja vullnetare në skemën e pensioneve. 

iv skema ekzistuese e sigurimeve shoqërore është më e rëndësishmja për plotësimin 

e nevojave të pensionistëve të vendit.  

v problemet e papunësisë dhe përqindja e popullsisë së siguruar në 10 vitet e fundit, 

sjellin rënie të numrit të pensionistëve të ardhshëm, duke evidentuar kështu si 

çështje të perspektivës afatgjatë mbrojtjen e të moshuarve në të ardhmen. 

Mbi bazën e studimeve të kryera, edhe me konsulencën e FMN-së dhe Bankës 

Botërore, u miratuan nga Kuvendi dhe filluan të zbatohen: 
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 Reforma e rritjes graduale të moshës së përfitimit të pensionit, e cila përcakton 

rritjen me gjashtë muaj në çdo vit të moshës deri në arritjen në vitin 2012 të 

moshës 65 vjet për burrat dhe 60 vjet për gratë.  

 Për të realizuar kalimin gradual sa më vijueshëm nga moshat e ulëta të 

pensionit në këto nivele, u miratua e drejta për të përfituar një pension të 

reduktuar, para mbushjes së moshës së plotë të kërkuar, por jo më parë se tre 

vjet nga mosha përfundimtare, duke reduktuar pensionin e plotë, me 

koeficientin 0.6 përqind në muaj. 

 Norma e kontributit të sigurimeve shoqërore u reduktua me 4%, ndërkohë që 

në funksion të kompensimit të të ardhurave dhe shmangies së lëkundjeve të 

mëdha financiare të skemës u realizua rritja e tavanit të pagës mbi të cilën 

paguhen kontributet nga trefishi në pesëfishin e pagës minimale. Po kështu, 

me Vendim të Këshillit të Ministrave, në zbatim të strategjisë për sigurimet 

shoqërore në fshat, për vitin 2002 u rrit me 2.4 herë shuma e kontributit vjetor 

që paguajnë fermerët, e cila nuk ka vazhduar me të njëjtat ritme në vitet e 

mëpasshme. 

 Është reformuar rrënjësisht skema e kompensimeve që përfitojnë pensionistët 

për personat në vartësi të tyre, duke kufizuar e përcaktuar qartë rrethin e 

personave në vartësi ekonomike të pensionistit, për të cilët ky i fundit përfiton 

kompensim të shpenzimeve për efekt të rritjes së çmimeve të ndodhur më parë 

me një efekt financiar për rreth 600 milionë lekë. 

Proçeset e ngushtimit të diferencave në masën e pensioneve 

Një reformë e rëndësishme është edhe ngushtimi i diferencave në masën e pensioneve 

të caktuara, para e pas vitit 1993, kur u miratua dhe filloi nga zbatimi ligji i ri i 

sigurimeve shoqërore, por edhe në periudhën deri në vitin 2005, pra gjatë zbatimit te 

tij. Pabarazitë në masën e pensioneve për individë që kanë kontribuar në mënyrë të 

njëjtë në skemë, por që kanë përfituar pension në periudha të ndryshme dhe sipas 

legjislacioneve të ndryshme, lindën për disa arsye:  

 ndërsa ligji që funksionoi deri më 30.09.1993 jepte një pension sa 70 përqind e 

pagës së tre viteve rresht në dhjetë vitet e fundit, ligji i ri zbaton një shkallë 

zëvendësimi pagë/pension, në nivelin minimal prej 75 përqind.  

 në harkun kohor 1992-2002, për shkak të nevojës së reduktimit të varfërisë për 

shtresat e pensionistëve që merrnin pensione minimale dhe në kushtet e 

tranzicionit ekonomik shumë të vështirë, është realizuar indeksimi i 

pabarabartë i masës së pensioneve, me prioritet rritjen më shumë të 

pensioneve minimale. Si pasojë e këtij procesi në vitin 2000 raporti midis 
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pensionit minimal dhe atij maksimal ishte në nivelin 1:1.27, nga 1:2 që ishte 

parashikuar me ligj. 

Për të zbutur dallimet në masën e pensioneve të caktuara me ligjin e ri dhe të atyre të 

caktuara me ligjin e vjetër, në harkun kohor 2000-2005 u morën disa masa të posaçme 

të cilat pothuajse rikthyen të drejtat, por pa efekte financiare prapavepruese.  

Ndryshimet kryesore të realizuara konsistojnë në: 

 Reformimi i skemës së trashëguar nga sistemi komunist, duke bërë të mundur 

përshtatjen me kushtet reja të ekonomisë  së tregut. 

 Rritja graduale e moshës së pensionit, e cila në vitin 2012 u bë 65 për burrat 

dhe 60 për  gratë. 

 Integrimi në sistemin e ri të pensioneve i personave që kishin punuar në ish-

kooperativat bujqësore dhe që pas vitit 1993 jetonin në fshat dhe kryenin 

aktivitet bujqësor e blegtoral, nëpërmjet vendosjes së një formule të re të 

llogaritjes së pensioneve. 

 Ulja e numrit të viteve kontributive për të përfituar pension të pjesshëm nga 20 

vjet në 15 vjet. 

 Përmirësimi i mëtejshëm i klimës së biznesit dhe ulja e kostos së punës 

nëpërmjet  vazhdimit të procesit të reduktimit gradual e të mëtejshëm të 

normës së kontributit, e cila në fund të vitit 2009 arriti në 24.5% nga 38.5%, 

që ishte në vitin 2006; 

 Rritja e të ardhurave individuale të pensionistëve me të ardhura minimale, 

nëpërmjet vendosjes e zhvillimit të skemave të kompensimit të të ardhurave, si 

dhe shmangia e abuzimeve nëpërmjet reformimit rrënjësor e zhvillimit të 

skemave të kompensimit të të ardhurave të pensionistëve, si rezultat i rritjes së 

çmimeve të artikujve dhe shërbimeve jetësore, duke përcaktuar qartë rrethin e 

personave në vartësi ekonomike të pensionistit. 

 Skema ofron mbrojtje edhe për personat që punojnë jashtë shtetit dhe kanë apo 

kanë patur shtetësi shqiptare. 

 Rritja e raportit midis pagës minimale dhe asaj maksimale për efekt të 

llogaritjes së kontributeve nga 1 me 3 u bë 1 me 5. 

Skema e sigurimeve shoqërore menaxhohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore që 

është: 

 Institucion publik i pavarur, organizimi dhe funksionimi i të cilit 

rregullohet me ligj. 

 Person juridik me qendër në Tiranë. 

 Drejtohet nga këshilli administrativ dhe drejtori i përgjithshëm. 
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Misioni i Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH) është administrimi i sigurimeve 

shoqërore në përgjithësi dhe i politikave të pensioneve në veçanti, mbulimi i 

popullsisë me elemente të sigurimeve shoqërore në çdo vend dhe kohë kur lind kjo e 

drejtë, rritja e numrit të kontribuuesve dhe grumbullimi i të ardhurave nga kontributet 

e fermerëve dhe të siguruarit vullnetarë, përmirësimi i efiçiencës në menaxhimin e 

fondeve të sigurimeve shoqërore, i fondeve përkohësisht të lira dhe fondit rezervë.   

Financimi: Sipas rregullores financiare të ISSH-së, lejohet huazimi i burimeve 

financiare nga njëra degë në tjetrën, kundrejt një interesi të përcaktuar. Huazimi pa 

interes është i lejuar vetëm në rastet kur miratohet nga Parlamenti në buxhetin vjetor 

të ISSH-së. 

Tabela 2. 1    Skema e buxhetit të Sigurimeve Shoqërore paraqitet si vijon: 

Të ardhura të rregullta Përfitimet 

Kontributet Sigurime për sëmundje 

- nga punëdhënësit Sigurime për barrë-lindje 

- nga të punësuarit Sigurime për pensione 

- nga të vetëpunësuari Sigurime për aksidente në punë 

- nga buxheti i shtetit Transferim në buxhetin e sigurimit të papunësisë 

Interesa dhe komisione  

Të ardhura të parregullta Kostot administrative 

Transferta nga buxheti i shtetit Operacionale ose korente  

- për indeksimin e pensioneve Investimet  

- për programet speciale  

- për financim të deficitit të ISSH-së  

Të ardhura të tjera (gjoba, etj.)  

 Fondi Rezervë i Sigurimeve Shoqërore 

Siç shihet, FSSH financohet përmes 4 grupeve kryesore të të ardhurave:  kontributet, 

transfertat nga buxheti i shtetit, të ardhura nga investimi i fondit rezervë dhe i fondeve 

përkohësisht të lira dhe të ardhura të tjera. 
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Transfertat shtetërore për FSSH-së jepen për qëllimet e mëposhtme: 

 Për indeksimin e pensioneve kur këto e tejkalojnë indeksin e çmimeve të 

mallrave; 

 Për financimin e aktiviteteve të vendosura nga KM (p.sh. kompensimet e 

rritjes së çmimeve); 

 Subvencionet e vendosura nga Parlamenti.   

Të ardhurat nga investimet e ISSH. Me ligj pranë ISSH krijohet një fond i veçantë 

rezervë i sigurimeve shoqërore për të mbuluar pagesën e pensioneve për tre muaj. Ky 

fond, bashkë me mjetet monetare përkohësisht të lira, investohen sipas planit financiar 

të ISSH-së.  

Të ardhura nga burime të tjera, përfshijnë të ardhurat nga gjobat, kamat-vonesat, 

komisionet për shërbimet që ISSH kryen ndaj të tretëve dhe donacionet e ndryshme.  

Ligji i sigurimeve shoqërore i lejon ISSH-së që të financojë vetëm dy lloje 

shpenzimesh: për përfitime që jepen sipas 5 skemave të ndryshme të sigurimit dhe për 

shpenzime administrative që mbulon kostot e operacioneve dhe atë të zhvillimeve të 

ISSH. Sipas ligjit kosto administrative nuk mund të jetë më e madhe se 5% e buxhetit 

të përgjithshëm të ISSH-së. 

2.2.2 Mjedisi social 

Ndryshimet demografike 

Skema PAYG bazohet në idenë që kontributet e paguara nga ata persona që aktualisht 

punojnë shkojnë për të paguar të ardhurat për pension. Kjo skemë funksionon mirë 

kur shkalla e rritjes së pjesëmarrjes në forcat e punës është e njëjtë me shkallën e 

rritjes natyrore të popullsisë. Në fillim të viteve '90 shumica e vendeve të zhvilluara u 

përballën me fenomenin e plakjes së popullsisë. Shkalla e lindshmërisë u ul ndërsa 

jetëgjatësia mesatare e njeriut u rrit dhe për pasojë, pavarësisht se numri i popullsisë u 

rrit, ritmet e rritjes së pjesëmarrjes në forcat u punës ishin më të ulëta se ritmet e 

rritjes së popullsisë. Pra, raporti kontribuues/përfitues u zvogëlua dhe si rrjedhojë 

shumica e këtyre vendeve u përballën me problemin e qëndrueshmërisë financiare të 

skemës PAYG. Pyetja që shtrohet është, a është Shqipëria në situatën e plakjes së 

popullsisë? 

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave indeksi i moshës së vjetër që është raporti 

i popullsisë 65 vjeç e më shumë me numrin e popullsisë gjithsej është rritur nga 8 

përqind që ka qenë në vitin 2001 në 12 përqind në Censusin e vitit 2011 (INSTAT 

census 2011). Gjithashtu, rënie ka pësuar edhe shkalla e zëvendësimit që është raporti 

i popullsisë nën 15 vjeç me popullsinë gjithsej. Kështu shkalla e zëvendësimit nga 29 

përqind që ka qenë në 2001 është ulur në 21 përqind.  



 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 

51 
 

Përsa i përket treguesve të lindshmërisë mund të themi se, shkalla e lindshmërisë nga 

viti 2001 që ka qenë 2.3 fëmijë për një grua është ulur në 1.7 në vitin 2011. Kjo për 

arsye të uljes së vazhdueshme të numrit të lindjeve. Kështu, nga 53 mijë në vitin 2001 

numri i lindjeve në 2011 ka qenë rreth 34 mijë, ndërkohë që numri i vdekjeve ka qenë 

stabël rreth 20 mijë në vit. 

Figura 2. 1   Numri i lindjeve sipas viteve 

Burimi INSTAT(www.instat.gov.al ) 

Nga sa më sipër, mund të themi se Shqipëria karakterizohet nga një rritje natyrore 

pozitive me një rënie të shkallës së lindshmërisë, por krahasuar me vendet e zhvilluara 

vazhdon të jetë një popullsi me moshë të re. 

Figura 2. 2   Piramida e popullsisë 2001- 2011 

 

Burimi INSTAT(www.instat.gov.al ) 

http://www.instat.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
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Siç edhe mund të shihet nga piramidat e popullsisë në censusin e vitit 2001 dhe ajo e 

vitit 2011, fenomeni i plakjes së popullsisë po shfaq elementet e para, duke na treguar 

kështu që në dekadat e ardhshme do të jetë më prezent me gjithë problematikën që e 

shoqëron atë. Një nga arsyet e përshpejtimit të plakjes së popullsisë ka qenë edhe 

emigracioni. Emigracioni si fenomen filloi pas viteve '90 dhe sipas një vlerësimi të 

kryer nga Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) Shqipëria ka pasur gjatë dy 

dekadave të fundit një normë migratore për numër popullsie nga më të lartat në botë. 

Sipas tyre pothuaj një e katërta e popullsisë janë larguar nga vendi dhe shumica e tyre 

ishin djem të rinj
6
. 

Tregu i punës 

Pas viteve '90, me rënien e regjimit komunist, struktura e tregut të punës në Shqipëri 

pësoi ndryshime drastike. Gjatë regjimit komunist vendi kishte një ekonomi të 

centralizuar dhe shteti i ofronte punë të gjithëve. Pothuajse çdo person që ishte i aftë 

për të punuar kishte një punë. Në mënyrë që të realizonte këtë objektiv qeveria 

shqiptare rriti në mënyrë fiktive krijimin e vendeve të punës duke i bërë kështu 

shumicën e ndërmarrjeve prodhuese jo-eficiente nga pikëpamja ekonomike. Me 

ndryshimet politike që ndodhën në vitin 1990, shumica e këtyre ndërmarrjeve jo-

eficente u mbyllën ose shkurtuan në mënyrë drastike numrin e punonjësve. Nga ana 

tjetër pati një rënie të konsiderueshme edhe numri i punonjësve në administratën 

publike. Kjo çoi në rritjen e shkallës së papunësisë në mënyrë të menjëhershme.  

Kalimi nga një ekonomi e centralizuar në tregun e lirë solli krijimin e ndërmarrjeve të 

para private, që në fillimet e tyre ishin më shumë të fokusuara në fushën e shërbimeve 

dhe ishin ndërmarrje të vogla. Procesi i krijimit të vendeve të reja të punës ishte me 

ritme shumë të ulëta. Shkalla e papunësisë në vitin 2012 ishte 13.9 përqind
7
. Treguesit 

e tregut të punës, si pasojë edhe e krizës ekonomike globale të viteve të fundit nuk 

janë shumë të kënaqshëm. Kështu sipas të njëjtës anketë shkalla e pjesëmarrjes në 

forcat e punës për popullsinë 30-64 vjeç është 75.6 përqind, ndërsa shkalla e 

punësimit është 68 përqind.  

Tregu i punës në Shqipëri u shoqërua edhe me një shkallë të lartë informaliteti. 

Shumica e personave që punojnë nuk deklarohen si të punësuar duke shmangur kështu 

pagesën për sigurimet shoqërore. Ndërsa në rastin kur punëdhënësit i deklaronin 

punonjësit e tyre, tentonin të ulnin pagën e tyre duke zvogëluar kështu pagesën për 

sigurime. Kjo për arsye se deri në vitin 2006 masa e kontributeve për sigurime 

shoqërore ishte shumë e lartë 29.9 përqind e pagës nga të cilat 71.2 përqind i paguante 

punëdhënësi. Qeveria shqiptare në vitin 2006 e uli masën e kontributit në 23.9 

                                                             
6
 IOM- Migration in Albania country profile 2008 

7
 Anketa e Forcave të Punës INSTAT 2012 www.instat.gov.al  

http://www.instat.gov.al/
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përqind. Gjithsesi tregu i punës në Shqipëri karakterizohet nga një shkallë e lartë 

informaliteti, gjë që shprehet edhe me grafikun e mëposhtëm.  

Figura 2. 3   Numri i të punësuarve dhe kontribuuesve në mijë 2005-2012 

Burimi ISSH-INSTAT(www.issh.gov.al, www.instat.gov.al ) 

Si përfundim mund të themi se si pasojë e ndryshime demografike, shkallës së lartë të 

migracionit, shkallës relativisht të lartë të papunësisë, shkallës së ulët të pjesëmarrjes 

në forcat e punës dhe shkallës së lartë të informalitetit në tregun e punës, numri i 

kontribuuesve në skemën e sigurimeve shoqërore ka rënë në mënyrë drastike dhe për 

pasojë edhe të ardhurat e skemës së sigurimeve shoqërore. Nga ana tjetër, deri tani 

pothuajse çdo person që ka mbushur moshën për të dalë në pension gjatë këtyre 

viteve, meqë ka punuar në periudhën para viteve '90, ka të drejtë të ketë pension të 

plotë ose të pjesshëm pleqërie, në varësi të faktit se sa vite ka derdhur kontribute.  

Pra, situata e skemës së pensioneve sot karakterizohet nga një numër i lartë i 

përfituesve dhe numër i ulët i kontribuuesve. Meqenëse skema jonë e pensioneve 

është skemë PAYG, situata ekonomike e sistemit paraqitet e rënduar. Sipas ISSh-së, 

subvencioni nga buxheti i shtetit ishte 1.4 përqind e PBB-së
8
.  

2.2.3 Struktura e sistemit 

Sistemi i pensioneve në Shqipëri përbehet nga: 

 Skema e detyrueshme 

 Skema vullnetare 

 Skema suplementare 

 Pensionet e posaçme 

                                                             
8
 "Statistika të Sigurimeve Shoqërore për vitin 2012”  www.issh.gov.al  

http://www.issh.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
http://www.issh.gov.al/
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Skema e detyrueshme është publike, menaxhohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

(ISSH) dhe mbulon të punësuarit si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, si në 

zonat urbane ashtu edhe në zonat rurale. Kjo mund të konsiderohet edhe si shtylla e 

parë e sistemit me shumë shtylla. Në bazë të ligjit të vitit 2009, masa e sigurimit është 

sa 24.5 përqind e pagës së punonjësit, nga të cilat 15 përqind paguhet nga 

punëdhënësi dhe 9.5 përqind paguhet nga punëmarrësi. Kontributet maksimale të 

paguara, si detyrim i zbatimit të këtij ligji, bazohen deri në një pagë sa 5 fishi i pagës 

minimale të përcaktuar me ligj.  Pjesa më e madhe rreth 21.6 përqind e sigurimeve 

shkon për pensionin e pleqërisë, por gjithashtu punonjësit sigurohen edhe për 

sëmundje, papunësi, barrë-lindje, aksidente në punë apo invaliditet. Struktura e 

kontributeve është si më poshtë: 

Tabela 2. 2   Struktura e kontributeve 

Pension pleqërie 21.6% 

Invaliditet 0.3% 

Barrë-lindje 1.4% 

Aksidente në punë 0.3% 

Papunësia 0.9% 

Gjithsej 24.5% 

Burimi ISSH(www.issh.gov.al ) 

 

Skema e sigurimeve bazohet mbi parimin e përgjegjësisë individuale për rrisqet 

sociale të së ardhmes dhe në parimin e solidaritetit midis brezave. Skema, gjithashtu, 

ka elemente të solidaritetit midis individëve të të njëjtit brez dhe midis burrave dhe 

grave.  

Skema vullnetare, mund të konsiderohet si shtyllë e tretë e sistemit me shumë shtylla. 

Në këtë skemë marrin pjesë të gjithë ata individë që në një periudhë të caktuar nuk 

janë në punë, pra nuk janë pjesë e skemës së detyrueshme, por që dëshirojnë të 

paguajnë kontribute, të cilat janë të vlefshme për përfitime nga skema e detyrueshme 

publike. 

Në skemën suplementare marrin pjesë të gjithë ata persona, që edhe pse derdhin 

kontribute në skemën e detyruar, dëshirojnë të rrisin masën e kontributit, duke bërë 

kështu të mundur rritjen e përfitimit për pension. Kjo skemë aktualisht është si 

publike ashtu edhe private dhe njëkohësisht është shtyllë e tretë e sistemit me shumë 

shtylla. Kjo skemë u vendos me synim përfitimin e pensioneve në një masë më të 

madhe se sa ofron skema e sigurimit të detyrueshëm shoqëror. Në këtë skemë marrin 

pjesë persona të cilët kryejnë funksione kushtetuese apo punonjës të shtetit. 

http://www.issh.gov.al/
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Pensioni i posaçëm shtetëror është një shtesë që jepet me vendim të veçantë të 

Këshillit të Ministrave për persona me merita të veçanta në fusha të ndryshme.  

Tregu privat i sigurimeve shoqërore vullnetare në Shqipëri është në fazat e para dhe 

deri tani në këtë treg operojnë vetëm tre kompani. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së 

Monitorimit Financiar AMF numri i personave të siguruar në kompanitë private të 

sigurimit gjatë viti 2012 ka pësuar një rritje prej rreth 15.66 përqind krahasuar me 

vitin 2011. Nga ana tjetër totali i aseteve krahasuar me një vit më parë ka pasur një 

rritje prej 82.89 përqind. 

Tabela 2. 3  Asete neto dhe numri i anëtarëve të fondit të pensioneve private 

  

Numri i  

anëtarëve 

Asete neto 

 (mln lekë) 

SIGAL 3,045 134.23 

RAIFFEISEN 2,513 113.91 

SiCRED PENSION 1,723 34.87 

GJITHSEJ 7,281 283.01 

Burimi AMF(www.amf.gov.al ) 

 

Periudha e sigurimit 

Në bazë të ligjit e drejta për pension të plotë pleqërie lind në momentin që personi 

plotëson tre kushte i) është 65 vjeç nëse është burrë dhe 60 vjeç nëse është grua ii) ka 

paguar kontribute për 35 vjet iii) ka hequr dorë nga çdo aktivitet ekonomik. Shumica 

e personave që u lind e drejta për pension, nuk vazhdojnë të punojnë pas kësaj moshe, 

por nëse një person do të vazhdonte të punonte ai duhet të paguajë sigurimet 

shoqërore sipas ligjit dhe përfiton 0.34 përqind rritje të pensionit.  Detyrimi për të 

qenë i siguruar për 35 vjet është një nga më të lartët në rajon. 

Tabela 2. 4  Minimumi i viteve kontributive sipas shteteve 

Shteti 
Vitet 

kontributive 

Shqipëri 35 

Bosnja dhe Hercegovina 20 

Kroaci 15 

Maqedoni 15 

Mali i Zi 25 

Serbi 15 

Slloveni 15 

Turqi 14 
Burimi Banka Botërore-Pension data(www.worldbanok.org/pension) 

http://www.amf.gov.al/
http://www.worldbanok.org/pension
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Llogaritja e pensionit 

Pensionet e pleqërisë në Shqipëri ndahen në dy kategori kryesore që janë: pensionet 

urbane dhe ato rurale.    

Skema e pensioneve urbane 

Në këtë skemë bëjnë pjesë të gjithë ata persona që historinë kontributive në pjesën më 

të madhe ose të gjithën e kanë në sektorë jo-bujqësor (administratë publike, ndërtim, 

industri, transport, shërbime etj.).  Masa e pensionit të pleqërisë përbëhet nga një nivel 

bazë përfitimesh për të gjithë shtetasit, e cila duhet të sigurojë minimumin jetik të 

domosdoshëm në shoqërinë tonë, dhe një shtesë që përcaktohet në lidhje me 

kontributet individuale dhe llogaritet me anë të formulës: 

                      P = Bp + 1% x N x Wc                  (1) 

Bp pensioni bazë 

N numri i viteve të siguruara 

Wc paga mesatare e vlerësueshme e 10 viteve të fundit 

Nga ana tjetër pensioni nuk mund të jetë më i madh se 75 përqind e pagës më të mirë 

në tre vite të vazhdueshme në 10 vitet e fundit të punës. Përveç kësaj, të ardhurat e 

përfituara për pension kanë edhe një kufi të sipërm. Pensioni maksimal nuk mund të 

jetë më i madh se dyfishi i pensionit me atë minimal bazë. Pra, kontributet maksimale 

janë sa 5 herë më të larta se kontributet minimale, ndërkohë që pensioni maksimal 

është sa dyfishi i pensionit minimal. Pikërisht kjo mospërputhje midis kontributeve 

dhe përfitimeve bën që shumë punonjës në sektorin privat të deklarojnë një pagë më 

të ulët dhe për rrjedhojë të paguajnë më pak kontribute.  

Skema e pensioneve rurale 

Në skemën e pensioneve rurale bëjnë pjesë të gjithë ata persona që pjesën më të 

madhe të viteve të punës ose të gjitha, i kanë pasur në sektorin bujqësor. Të vetë-

punësuarit në bujqësi paguajnë kontribute shumë më pak se ata në zonat urbane. 

Diferencën e paguan buxheti i shtetit si kontribut dhe jo si subvencion. Masa e 

kontributit në zonat rurale për vitin 2012, sipas të dhënave statistikore të publikuara 

nga ISSH, ishte 2.250 lekë, ose 41 përqind e kontributit minimal për të vet-siguruarit 

në qytet. Kjo ka çuar në rritjen e numrit të kontribuuesve, por efekti në të ardhura në 

skemën e pensioneve nuk është aq i madh. Mënyra e llogaritjes së pensionit për 

personat që janë të vet-punësuar në bujqësi është e njëjtë me atë të zonës urbane dhe 
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përbëhet nga: Pensioni bazë (fshati), i cili përcaktohet nga Këshilli i Ministrave dhe 

një shtesë që llogaritet si 1 përqind e pagës minimale dhe e numrit të viteve që ka 

kontribuar. Pensioni minimal bazë i fshatit nuk është i njëjtë me pensionin minimal 

bazë në qytet dhe si pasojë skema karakterizohet nga një diferencë e konsiderueshme 

midis pensioneve urbane dhe atyre rurale. Reformat e ndërmarra nga qeveria vitet e 

fundit për rritjen e pensioneve rurale po synojnë arritjen e barazisë midis dy llojeve të 

pensioneve. 

Si rezultat mund të themi se, si pasojë e reformave parametrike të ndërmarra nga 

qeveria, reduktimi i masës së kontributit në 24.5 përqind të pagës, subvencionimi i 

kontributeve për fermerët nga buxheti i shtetit, si edhe rritjes së nevojës për mbrojtje 

sociale, numri i kontribuuesve në vite ka ardhur duke u rritur.  

Në vitin 2012 numri i kontribuuesve ka rënë si pasojë e uljes së numrit të 

kontribuuesve në zonat rurale. 

Figura 2. 4   Shpërndarja në vite e kontribuuesve në skemë 

 

Burimi ISSH(www.issh.gov.al ) 

Indeksimi i përftimeve për pension 

Në bazë të ligjit në fuqi, përfitimet për pension indeksohen me normën e inflacionit, 

por në të vërtetë gjatë viteve të fundit ato janë indeksuar më shumë. Këshilli i 

Ministrave merr vendime ad-hoc në vartësi të të ardhurave dhe synimit të arritjes së 

standardit për minimum jetik. 

 

http://www.issh.gov.al/
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Shkalla e zëvendësimit 

Shkalla e zëvendësimit është raporti i pensionit mesatar me pagën mesatare. Formula 

e llogaritjes së pensionit fillon mirë dhe teorikisht do të siguronte një shkallë 

zëvendësimi të kënaqshme. Duke qenë se llogaritja e pensionit ka edhe një kufi tavan, 

i cili është pensioni maksimal, nuk mund të jetë më i madh se dyfishi i pensionit 

minimal, shkalla e zëvendësimit në skemë është e ulët. Sipas ISSH për vitin 2012 

shkalla e zëvendësimit (pension mesatar pleqërie në qytet me pagën mesatare neto në 

qytet) ishte 46.4 përqind. Pensioni maksimal për vitin 2012 ishte 23.123 lekë, 

pensioni minimal ishte11.562 lekë,  ndërkohë që pensioni mesatar ishte 14.838 lekë.  

Tabela 2. 5  Pensioni mesatar dhe paga mesatare në vite 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pensioni 

mesatar 
5,197 5,921 6,446 7,055 7,709 8,307 9,499 10,143 10,957 12,032 12,711 13,278 

Paga  

mesatare 
13,355 14,820 16,541 18,522 19,039 19,993 21,842 27,350 34,277 36,075 34,767 36,482 

Burimi: ISTAT, ISSH(www.issh.gov.al www.instat.gov.al ) 

Në Figurën 2.5  është llogaritur shkalla e zëvendësimit nëse nuk do të zbatohej ligji 

për kufirin maksimal dhe shkalla e zëvendësimit, duke aplikuar ligjin për limitin e 

sipërm. Siç edhe shihet në figurë shkalla e zëvendësimit është dukshëm më e ulët. 

Figura 2. 5   Shkalla e zëvendësimit në vite për pensionin mesatar 

 

Burimi: ISSH, INSTAT(www.issh.gov.al www.instat.gov.al ) 

Faktikisht, edhe në rast se pensioni maksimal do të ishte i indeksuar për pagën, gjë që 

ligjërisht nuk ndodh, individët që marrin dyfishin e pagës minimale do ta arrijnë 

maksimumin vetëm pas 25 vjetësh punë dhe individët që fitojnë trefishin e pagës 

minimale (paga minimale është 22.000 lekë) do ta arrijnë vetëm me 18 vjet punë. 

http://www.issh.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
http://www.issh.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
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Këto limite do të arriheshin shumë më shpejt sipas maksimumit të indeksuar për 

çmimin që përcaktohet në legjislacion.  

Për më tepër, pensioni minimal, që me ligj kërkohet të indeksohet sipas inflacionit 

është rritur me ritme më të shpejta sesa inflacioni në një përpjekje për të barazuar 

pensionin minimal me standardin minimal të jetesës, si edhe është rritur më shpejt 

sesa rritjet e pensioneve mbi minimalen. Rrjedhimisht, shumë individë e gjejnë veten 

duke përfituar një pension minimal, pavarësisht nga shumat që kanë kontribuar.  

Përfitime të tjera 

Pensionet e invaliditetit. Personat e siguruar që nuk mund të vazhdojnë periudhën e 

sigurimit për shkaqe shëndetësore që nuk kanë lidhje me punësimin, apo për shkak të 

dëmtimeve profesionale të shkaktuara në punë, fitojnë të drejtën e një pensioni 

invaliditeti. Periudha minimale e sigurimit, e nevojshme për të përfituar një pension 

invaliditeti është sa mosha e invalidit minus 20 dhe rezultati pjesëtohet me 2. Ndërsa 

në rastet kur dëmtimi i shëndetit është shkaktuar si pasojë e një aksidenti në punë apo 

sëmundje profesionale, e drejta për përfitim lind pavarësisht nga periudha e sigurimit.  

Pensioni mujor i invaliditetit llogaritet me të njëjtat rregulla si edhe pensioni i 

pleqërisë, dhe mund të jetë i plotë ose i pjesshëm në vartësi të gjendjes shëndetësore, 

si dhe i reduktuar për shkak të mos plotësimit të periudhës minimale të domosdoshme 

të sigurimit.   

Pensioni familjar. Kur një person, që ishte në pension, apo pritej të fitonte të drejtën e 

pensionit të pleqërisë apo të invalidit, vdes, atëherë personave që janë në ngarkim të 

tij u lind e drejta e pensionit familjar. Pensioni familjar është pjesë e pensionit, të cilin 

personi i vdekur e kishte fituar apo do ta fitonte. Llogaritja e masës së pensionit është 

e njëjtë si në rastin e pensionit të pleqërisë por mund të jetë i plotë ose i pjesshëm në 

vartësi të anëtareve pjesëmarrës në këtë pension, të cilët mund të jenë: fëmijët, 

bashkëshortja ose bashkëshorti dhe prindi.  

Përfitime të tjera. Ligji i sigurimeve shoqërore u jep mbrojtje të punësuarve edhe në 

rastin e sëmundjeve, papunësisë, si dhe për rastin e barrë-lindjes 

2.2.4 Performanca 

Numri total i kontribuuesve në vitin 2012 ishte 651,613 duke pësuar një ulje me 

83,835 krahasuar me vitin 2012. Kjo ulje më së shumti ka ardhur nga ulja e numrit të 

kontribuuesve në zonat rurale, por edhe nga rritja e papunësisë apo rritja e 

informalitetit në tregun e punës në zonat urbane. Sistemi karakterizohet nga një 

koeficient i lartë varësie i sistemit 87 përqind, pra aktualisht kemi 1.1 kontribuues për 
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një përfitues. Si rezultat i kësaj, subvencionimi nga ana e buxhetit të shtetit është në 

masën 2.35 përqind e PBB-së.   

Tabela 2. 6   Tregues demografikë dhe financiar të sistemit të pensioneve 

  Urbane Rurale Gjithsej 

Numri i kontribuuesve 483,100 168,513 651,613 

Numri i përfituesve 399,959 154,143 554,102 

Numri i pensionistëve 296,076 137,771 433,847 

Koeficienti i varësisë së sistemit  84%  93% 87.0% 

Koeficienti i varësisë së popullsisë  

në moshë të vjetër   11% 

Përqindja e kontributeve     24.5% 

Mosha për të dalë në pension 

60 vjeç për gratë 

 65 vjeç për burrat 

35 vite kontributive 

Shkalla e zëvendësimit 38.7% 44.9%   

Shkalla e përfitimit 

Pensioni bazë + 1 % për çdo vit 

kontributiv të pagës mesatare të 

vlerësuar në 10 vitet e fundit 

Indeksimi Ligjërisht indeksohet me inflacionin, 

por në realitet bëhet me vendim të 

KM 

Shpenzimet në milion lekë     75,545 

Të ardhurat në milion lekë     56,518 

Të ardhurat si përqindje e PBB ne 2012     4.12% 

Shpenzimet si përqindje e PBB ne 2012     6.47% 

Mbulesa e sistemit  (Kontribuues/Pop  15 

vjeç-deri në moshën e daljes në pension) 46.3% 19.3% 34.0% 

Mbulesa për pensionistët (Pensionistët/Total i 

moshës së daljes në pension +) 171.7% 93.7% 135.8% 

Burimi: ISSH-Statistika 2012 
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Pensionet dhe programet e sigurimeve shoqërore kanë për qëllim të parandalojnë 

rënien e qenësishme të konsumit si rezultat i daljes në pension, paaftësisë apo vdekjes 

së personit që punon, duke formuar në këtë mënyrë një pjesë integrale të mbrojtjes 

sociale. Dy objektivat kryesore të këtyre programeve janë: të parandalojnë rënien e 

shpejtë të të ardhurave dhe mbrojtjen nga varfëria për personat në moshë të vjetër 
9
. 

Në bazë të përvojës në hartimin dhe reformimin e sistemeve të pensioneve gjatë 25 

viteve të fundit, Banka Botërore ka zhvilluar shtatë kriteret e mëposhtme themelore të 

performancës së sistemit të pensioneve: 

 Shkalla e mbulimit të sistemit. 

 Përshtatshmëria e përfitimeve. 

 Qëndrueshmëria financiare dhe përballimi nga ana e tatim paguesve dhe 

kontribuuesve. 

 Efikasitetin ekonomik duke minimizuar shtrembërimet në sistemin e të 

ardhurave për pension dhe në tregun e punës. 

 Eficenca administrative. 

 Siguria e përfitimeve përballë rreziqeve të ndryshme. 

Shkalla e mbulimit. Regjistrimi i fundit i popullsisë dhe banesave, i kryer në vitin 

2011 tregoi se kemi një rritje të jetëgjatësisë dhe rënie të shkallës së lindshmërisë. 

Megjithatë koeficienti i varësisë së popullsisë në moshë të thyer është 11 përqind, gjë 

që tregon se Shqipëria vazhdon të mbetet një popullsi me moshë të re. Para viteve 

’90-të, çdo person, i aftë për punë, punonte. Për këtë arsye shumica dërrmuese e 

personave që janë në moshë të vjetër marrin pension pleqërie të plotë ose të pjesshëm. 

Siç edhe shihet në tabelën 2.6 shkalla e mbulimit të pensionistëve është 135.8 përqind. 

Arsyeja se pse shkalla e mbulimit të pensionistëve është më e madhe se numri i 

pensionistëve që jetojnë në Shqipëri, është se një pjesë e personave që kanë të drejtën 

e pensionit jetojnë jashtë vendit, si edhe informaliteti në skemën e pensioneve 

(persona të vdekur për të cilët familjarët vazhdojnë të marrin pension, apo persona që 

marrin dy pensione në qytete të ndryshme). Shkalla e mbulimit të kontribuuesve është 

e ulët si pasojë e informalitetit në tregun e punës dhe shkallës së lartë të papunësisë. 

Në tremujorin e tretë të vitit 2013 norma e papunësisë ishte 16.9 përqind, por me 

aplikimin e definicioneve të reja të Eurostat parashikohet të jetë rreth 21 përqind. Në 

studimin e fundit të Bankës Botërore, në dhjetor të vitit 2013, vlerësohet se rreth 56 

përqind e personave që sot janë në moshë pune nuk do të përfitojnë pension kur të 

arrijnë moshën e pleqërisë për shkak se nuk kanë derdhur kontribute.  

Përshtatshmëria e përfitimeve është një çështje e rëndësishme e skemës së 

pensioneve. Sistemi PAYG mund t’i përmirësojë përfitimet duke rritur pensionet, por 

kjo shkakton probleme në qëndrueshmërinë financiare të skemës. Skema e pensioneve 

                                                             
9
 World Bank Pension Indicators 2011 
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në Shqipëri karakterizohet nga përfitime shumë të ulëta, kështu në vitin 2012 pensioni 

mesatar në qytet ishte 14,104 Lekë (100 euro) ndërsa në fshat 8,048 Lekë (57 Euro). 

Qëndrueshmëria financiare. Përsa i përket situatës financiare të Institutit të 

Sigurimeve Shoqërore mund të themi që të ardhurat e realizuara nga kontributet në 

vitin 2012 përbëjnë 4.12 përqind të PBB-së ndërsa shpenzimet për të njëjtin vit janë 

6.47 përqind e PBB-së. Kjo do të thotë se subvencioni nga buxheti i shtetit për 

skemën e pensioneve  është 1.03 përqind e PBB-së. 

 Tabela 2. 7   Pasqyra financiare në milion lekë 

  2010 2011 2012 

Të ardhurat (A) 69,357 73,276 71,545 

Shpenzimet (B) 79,317 85,317 89,860 

Diferenca (B-A) 9,960 12,041 18,315 

Të ardhurat nga kontributet/GDP 4.56 4.5 4.12 

Financimet/GDP 1.04 1.07 1.03 

Shpenzimet/GDP 6.41 6.49 6.47 

Burimi: ISSH-Statistika të sigurimeve Shoqërore 2013 

Efikasiteti ekonomik është i lidhur me mesataren e daljes në pension dhe masën e 

kontributit si përqindje e pagës. Shqipëria trashëgoi nga e kaluara një sistem 

pensionesh në të cilin mosha e daljes në pension ishte e ulët. Sistemi ishte shumë 

bujar sidomos me disa kategori profesionesh. Këtu mund të përmendim balerinët apo 

këngëtarët që dilnin 45 vjeç në pension, mësuesit 50 vjeç për gratë dhe 55 vjeç për 

burrat etj. Për të gjitha profesionet aplikohej rregulli që gratë dilnin 5 vjet më shpejt 

në pension edhe pse ato jetonin më gjatë. Ky rregull vazhdon të aplikohet edhe sot, 

por është rritur mosha e daljes në pension, 65 vjeç për burrat dhe 60 për gratë. 

Figura 2. 6   Masa e kontributit për disa shtete të OECD për vitin 2012 

 

Burimi: OECD(www.oecd.org ) 

http://www.oecd.org/
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Masa e kontributit është ulur nga 29.9 përqind në 25.4 përqind, por ajo mbetet  më e 

lartë se mesatarja e vendeve të EU27 që është 22.6 përqind (OECD statistics ndërsa 

OECD-34 ishte 19.6 përqind në vitin 2012. Masa e kontributit që aplikohet në 

Shqipëri është e përafërt me atë që aplikohet sot në vendet e Europës Juglindore, kjo 

edhe për shkak të uljes drastike të numrit të kontribuuesve, që ndodhi pas rënies së 

komunizmit si në këto vende ashtu edhe në vendin tonë. 

Eficenca administrative ka të bëjë me koston e mbledhjes së kontributeve dhe 

pagesës së përfitimeve duke mbajtur nivelin e investimeve sa me ulët që të jetë e 

mundur. Sipas të dhënave të ISSH-së gjatë vitit 2012 kostot administrative përbënin 

1.9 përqind të totalit të shpenzimeve. Monitorimi i eficencës administrative merr një 

rëndësi të veçantë sidomos në rastin e skemave private të pensioneve, ku rritja pa 

kriter e këtyre shpenzimeve mund të shkaktojë probleme financiare dhe sociale në 

pagimin e pensioneve. 

Siguria e përfitimeve lidhet me faktin se sa i mbrojtur është individi në moshën e 

vjetër nga rrisqet ekonomike. Meqenëse në Shqipëri aplikohet skema PAYG, ku shteti 

ka përgjegjësi për pagesën e pensionit si edhe për indeksimin e tij në përputhje me 

inflacionin e çmimeve, mund të themi se ky risk është i ulët (fondi i pensioneve nuk 

falimenton), por situata ekonomike jo shumë e mirë bën që masa e pensionit të jetë e 

ulët.  

2.3    Nevoja për reformimin e skemës së pensioneve 

Si përfundim mund të themi se skema e pensioneve në Shqipëri ka një sërë 

problemesh nga të cilat mund të evidentojmë: 

 Masë e ulët të përfitimeve nga pensionet, ritmi i ngadaltë i rritjes së 

madhësisë reale të pensioneve me kalimin e kohës, si dhe kthesa regresive e 

nivelit të tyre në vitin 1997, e cila për t’u rikuperuar ka kërkuar një kohë prej 

gati tre vjetësh. Shënojmë se në vitin 1999 pensioni mesatar real në qytet ishte 

vetëm 12% më i lartë se sa në vitin 1993, ose e thënë ndryshe është rritur 

mesatarisht çdo vit vetëm 2%, ndërkohë që paga mesatare për të njëjtën 

periudhë është rritur me një ritëm mesatar vjetor prej 38%.  

 Koeficienti i zëvendësimit, që shpreh raportin midis madhësisë së pensionit 

mesatar me  pagën mesatare, rezulton me prirje përkeqësimi si në qytet ashtu 

edhe në fshat. Në qytet nga 60,2% që ka qenë në 1994, sot është 43.4%. 

Ndërsa, në fshat kemi një trend tjetër. Deri në vitin 2000 kemi një rënie deri në 

15.78% nga 27.34% që ishte në vitin 1994. Më pas kemi një rritje të këtij 
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raporti dhe tani është,  26.9%. Në këtë dukuri ka ndikuar ritmi më i lartë i 

rritjes së pensionit mesatar në fshat ndaj pagës minimale kontributive.  

 Koeficienti i mbulimit, që shpreh raportin e numrit të kontribuuesve ndaj 

forcave të punës, rezulton me rënie përkatësisht nga 33.76% në 32.41% në 

periudhën 1994-1999. Më pas ky tregues vjen në rritje duke arritur në vitin 

2006 58.4%.  

 Koeficienti i varësisë, që shpreh raportin e përfituesve ndaj kontribuuesve të 

skemës së sigurimeve shoqërore, është përkeqësuar nga vit në vit deri në vitin 

2002 dhe duke filluar me një përmirësim në vitin 2003, për shkak të rritjes së 

numrit të kontribuuesve. Në vitin 2012 vihet re një ulje e numrit të 

kontribuuesve, përgjithësisht nga zonat rurale. Megjithëkëtë mbi madhësinë e 

koeficientit të varësisë ende vazhdojnë të ndikojnë, negativisht, njëherësh tre 

faktorë: numri ende i ulët i të punësuarve, përqindja e të papunëve ndaj 

forcave të punës vazhdon të mbetet shumë e lartë; shkalla ende e lartë e 

punësimit në të zezë që sjell uljen e numrit të kontribuuesve. Sipas 

përllogaritjeve të kryera nga INSTAT, në bazë të definicioneve të reja të 

EUROSTAT, rezulton se papunësia në Shqipëri është rreth 21 përqind.  

 Megjithë përmirësimet e bëra në mbledhjen e të ardhurave, përsëri 

evidentohet normë e lartë e evazionit lidhur me numrin e kontribuuesve. 

Numri i kontribuuesve ndaj forcave të punës është në nivelet 65-67%. Ky 

tregues shumë më i përkeqësuar është në fshat ku numri i kontribuuesve ndaj 

personave të punësuar nuk i kalon 50%, megjithëse deri tani ka pasur normë të 

ulët kontributive. Papunësia në vendin tonë konsiderohet e lartë dhe krahasuar 

me rritjen e PBB,-së ritmi i punësimit është i ulët ndërkohë që përqindja e 

punësimit që shpreh raportin midis të punësuarve me popullsinë aktive për 

punë, është më e ulëta në rajon rreth 40%. 

 Të ardhurat nga puna si pjesë e PBB-së, kur këto të fundit vlerësohen nga 

pikëpamja e uniformizimit të tyre me kontributet e derdhura, rezultojnë në 

nivelet 11.5-12.2%, ndërkohë që në vendet e tjera ky tregues është shumë më i 

lartë. Edhe nga ky tregues mund të arrijmë në konkluzionin se niveli i 

evazionit është shumë i lartë. Në një analizë të kryer nga Banka Botërore 

rezulton se kontributet në sektorin privat për nivelin mesatar të pagave janë 

35–40% më të ulëta se ato të sistemit publik. Ky fenomen pothuajse është i 

përgjithshëm, si për nivelet mesatare të të ardhurave ashtu edhe për ato të 

larta. Që këtu mund të arrijmë në konkluzionin se evidentohet qartë “dëshira 

për të mos deklaruar të vërtetën në lidhje me pagën dhe kontributin”. 
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 Stabiliteti makroekonomik: Gjithnjë e më shumë është e qartë se viti 2013 

ishte një vit krize për ekonominë shqiptare, efektet negative të së cilës nuk 

kanë përfunduar ende. Ritmet e rritjes ekonomike edhe pse pozitive u ulën 

ndjeshëm dhe sipas parashikimeve të FMN-së dhe Ministrisë së Financave 

këto ritme të ulëta do të jenë edhe për tre vitet e ardhshme.  

 Mbulimi nga pensionet në Shqipëri në vitin 2012 rezulton 135.8 përqind  

dhe është i krahasueshëm me Rumaninë, Moldavinë e Bullgarinë çka tregon se 

aktualisht kemi një përqindje të mirë të mbulimit të popullsisë me elemente të 

sigurimit shoqëror. Megjithatë ky tregues paralajmëron se mosha mesatare e 

pensionistëve është e lartë dhe për pasojë koha e gëzimit të pensionit do të jetë 

e lartë.   

  Sistemi i pensioneve rezulton i pa balancuar. Megjithëse shkalla e 

zëvendësimit është mbajtur e ulët, sistemi i pensioneve rezulton me humbje. 

Deficiti nominal i skemës së pensioneve për vitin 2012 arrin mesatarisht në 

rreth 1.4% të PBB-së. 

 Rregullat aktuale të indeksimit të të drejtave të njohura janë të tilla që nuk 

garantojnë një shkallë të njëjtë zëvendësimi, si në momentin e fillimit të 

pensionit ashtu edhe në vitet e mëvonshme. Problemi i mjaftueshmërisë së 

pensionit është më akut në rastin e pensioneve të fshatit. 

Krahas vazhdimit deri në përfundim të reformës së rritjes graduale të moshës së daljes 

në pension, barazimit të përfitimeve dhe kontributeve të fermerëve me ato të 

personave të vetëpunësuar në aktivitete jo bujqësore dhe përmirësimeve substanciale 

të rregullave dhe procedurave të mbledhjes së të ardhurave reformat që do të 

ndërmerren duhet të japin zgjidhje të plotë dhe përfundimtare edhe çështjeve të tjera 

të konstatuara si: 

 Vendosja e elementeve shtytës të rritjes së pjesëmarrjes dhe pagesës së 

kontributeve mbi pagat reale duke eliminuar faktorët që kanë çuar në 

shkëputjen e madhësisë së kontributit nga madhësia e pensionit sidomos në 

rastet e kontribuuesve me pagë mbi mesataren. 

 Përmirësimin e formulës së indeksimit të pensioneve dhe abrogimin e 

rregullave që çojnë në erozion të shpejtë të shkallës së zëvendësimit. 

Mundësitë për të ndërmarrë reforma dhe llojet e tyre janë të shumta, por suksesi apo 

dështimi i tyre varet nga sasia dhe masat që merren për sigurimin e mjeteve financiare 

që do të financojnë sistemin.  Reformat e pensioneve, pavarësisht nga ndryshimet që 
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kanë midis tyre, shtrihen dhe realizohen përmes kontribuuesve dhe përfituesve të cilët 

konsiderohen në «një banesë», prandaj çdo reformë strukturore do të mbajë mirë 

parasysh axhustimet parametrike që do të jenë të nevojshme për të mbajtur në balancë 

skemën e pensioneve publike.  

Njerëzit që përfitojnë nga kjo i kanë merituar të drejtat e fituara dhe natyrisht kanë të 

drejtë të kërkojnë më shumë për përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. Detyra e 

brezit aktual të punësuar, por edhe e iniciatorëve të reformave në radhë të parë është 

t’i garantojmë këto të drejta, t’i bëjnë ato më të qëndrueshme, por edhe të krijojnë 

iniciativa dhe përgjegjësi më të mëdha të secilit për veten.  
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KAPITULLI  III 
 

 

Reforma e pensioneve, impakti social dhe informimi i 

opinionit publik 

 

 
Parathënie 

 

Ky kapitull fokusohet në impaktin social që ka sistemi i pensioneve si dhe cili është 

roli i shtetit në një skemë të mbrojtjes sociale në përgjithësi dhe në atë të pensioneve 

në mënyrë të veçantë. Shteti ka një rol kyç në skemat private si rregullator i tregut 

dhe mbikëqyrës financiar në mbrojtje të të drejtave të individit. Në skemat PAYG, që 

aplikohet aktualisht në vëndin tonë, shteti është edhe administrator i mjeteve 

financiare të sistemit të kontributeve. Në këtë kapitull janë analizuar edhe rezultatet e 

një ankete që është organizuar për të testuar nivelin e njohurive të opnionit publik si 

edhe pritshmëritë në rastin e reformimit të skemës së pensioneve. 

 

3.1 Impakti social i një skeme të re të reformuar 

 

Për shkak të problemeve të shumta që skema aktuale e pensioneve paraqet, lidhur me 

qëndrueshmërinë e saj financiare, reformimi i saj është tashmë një çështje e shtruar 

për zgjidhje. Reformimi i skemës së pensioneve, ndër të tjera supozon edhe vendosjen 

e një raporti më të drejtë midis kontributeve dhe përfitimeve, në zbatim të parimit 

“kush paguan më shumë, duhet të përfitojë më shumë”.  

Ndryshimet ekonomiko-sociale që ndodhën në vendin tonë pas viteve ’90-të i gjetën 

gratë në një pozicion shumë kritik për shkak të barrës së dyfishtë, brenda dhe jashtë 

familjes. Periudha e tranzicionit në Shqipëri solli rritjen e vulnerabilitetit të grave në 

tregun e punës dhe për pasojë një përkeqësim të statusit të tyre ekonomik. (Lawson 

and Saltmarshe, 2000). Shumica e ndërmarrjeve shtetërore, ku gratë ishin të 

punësuara, u mbyllën dhe ato e gjetën veten nën asistencë sociale. Reformat e 
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ndërmarra më pas në tregun e punës rritën pabarazinë midis burrave dhe grave përsa i 

përket të ardhurave nga puna
10

.   

Një mbrojtje e dobët sociale dhe një vakum në të drejtat ekonomike bën që një numër 

i konsiderueshëm i grave të kthehen në shtëpiake (Tarifa, 1994). Si rrjedhojë gratë 

merren më shumë me punë brenda shtëpisë dhe probabiliteti për të gjetur punë ka rënë 

ndjeshëm. Gjatë regjimit komunist gratë, pavarësisht nivelit të tyre arsimor, ishin më 

së shumti në pozicione të ulëta dhe për pasojë më pak të paguara.  

Ky ishte dhe grupi më i madh që u diskriminua më së shumti në tregun e punës. Sipas 

rezultateve të regjistrimit të fundit të popullsisë të vitit 2011 gratë dhe burrat kanë 

afërsisht 10.01 vite shkollë. Nga ana tjetër pjesëmarrja në forcat e punës tregon 

diferenca të mëdha midis tyre.  

Tabela 3. 1   Pjesëmarrja në forcat e punës 

Mosha Shkalla e punësimit Ekonomikisht aktivë 

  2011 2012 2011 2012 

15-64 58.7 56.4 68.2 65.5 

15-29 42.8 35.8 54.5 47.7 

30-64 68.1 68 76.3 75.6 

Meshkuj         

15-64 65.6 63.2 76.1 74.4 

15-29 48 40.4 62.1 55.6 

30-64 76.6 76.8 84.8 85.6 

Femra         

15-64 51.8 49.6 60.3 56.7 

15-29 37.3 30.8 46.5 39.1 

30-64 60 59.6 68.2 66 

            Burimi: AFP 2011-2012 INSTAT(www.instat.gov.al ) 

 

Siç edhe mund të shihet nga tabela 3.1, në vitin 2012, 65.5 përqind e popullsisë në 

moshë pune ishte aktive në tregun e punës. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës 

për femrat ishte 56.7 përqind, ndërsa për meshkujt 74.4 përqind. Shkalla e 

pjesëmarrjes në forcat e punës për vitin 2012 ka rënë me 3.6 pikë përqindje krahasuar 

                                                             
10

 The World Bank 2002 www.worldbank.org  

http://www.instat.gov.al/
http://www.worldbank.org/
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me vitin 2011, ndërkohë që ky tregues për meshkujt ka pësuar një rritje prej 1.7 pikë 

përqindje.  

Shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç në vitin 2012 ishte 56.4 përqind.  

Shkalla e punësimit për femrat e të njëjtës grup moshë ishte 49.6 përqind, duke pësuar 

një rënie prej 2.2  pikë përqindje krahasuar me vitin 2011. Nga ana tjetër shkalla e 

punësimit për meshkujt ishte rreth 13.6 përqind më e lartë se ajo e femrave. 

50.8 përqind e femrave të punësuara i takojnë kategorisë “punëtorë pa pagesë në 

familje”, 31.3 përqind ishin të punësuara me pagesë dhe 17 përqind ishin të vet-

punësuara
11

. Ndërkohë që për meshkujt e punësuar kemi, një në katër prej tyre janë 

“punëtorë pa pagesë në familje” dhe 41.6 përqind janë të punësuar me pagë. Femrat 

shpenzojnë, në mënyrë të konsiderueshme, më shumë kohë se meshkujt për punë të 

papaguara
12

. Femrat bëjnë 86 përqind të orëve të papaguara të punës – sipas po të 

njëjtit burim .   

Figura 3. 1   Shkalla e punësimit në vite sipas gjinisë 

 

Burimi: INSTAT(www.instat.gov.al ) 

Shumica e grave të punësuara, punojnë në sektorin e bujqësisë. Paga mujore e 

femrave që punojnë sektorin e bujqësisë është rreth 1.6 herë më e ulët se ajo e 

meshkujve
13

. Kjo diferencë e madhe në të ardhura midis femrave dhe meshkujve vjen 

edhe si pasojë e faktit se femrat në përgjithësi punojnë në fermat e familjes ose në 

ferma të vogla, ndërsa meshkujt punojnë në ferma të mëdha ose në agro-biznes. 

Treguesit e papunësisë tregojnë gjithashtu një diferencë midis femrave dhe 

meshkujve. Kështu shkalla e papunësisë për femrat në vitin 2012 ishte 14.8 përqind, 

ndërsa për meshkujt 11.5 përqind
14

 

                                                             
11

 Sipas AFP-së 2012 (Anketa e Forcave të Punës) të organizuar nga INSTAT 
12

 "Time use survey 2010-2011” - INSTAT 
13

 “Gender Gap" UN-Women and UNDP Albania, dhe LSMS 2008-INSTAT 
14

 www.instat.gov.al Database statistikore –Treguesit e punësimit  

http://www.instat.gov.al/
http://www.instat.gov.al/


 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 

70 
 

Figura 3. 2   Shkalla e papunësisë në vite sipas gjinisë 

 

Burimi INSTAT(www.instat.gov.al ) 

 

“Pabarazia midis burrave dhe grave shkel një nga të drejtat më themelore, barazinë 

gjinore. Kjo gjithashtu vendos një taksë të rëndë në ekonomi dhe çon në mos-

shfrytëzimin e talenteve. Nga ana tjetër, përfitimet ekonomike si shoqëri, por edhe ato 

të biznesit shtohen më shumë me rritjen e barazisë gjinore”. 
15

 Pabarazia gjinore është 

sot një realitet në pothuajse të gjitha fushat, por në tregun e punës ajo shfaqet në 

aspekte të tilla, si: shkallë e ulët punësimi, shkallë e lartë papunësie, hendeku në paga, 

dhe si rrjedhojë të ardhura të ulëta gjatë periudhës së punës dhe më pas në moshën e 

pensionit. 

Lidhja midis përfitimeve si pension në moshën e vjetër dhe kontributeve të derdhura 

gjatë viteve të punës përforcohet edhe më shumë me kalimin nga skemat me bazë 

përfitimet PAYG, në skemat me bazë kontributet DC apo NDC. Kjo për arsye se: 

 Gratë kanë më shumë gjasa të punojnë me paga të ulëta; 

 Gratë shpesh punojnë me orar të reduktuar part-time; 

 Gratë kanë më shumë gjasa të kenë ndërprerje të viteve të punës për shkak të 

lindjes dhe rritjes së fëmijëve. 

Sistemet e drejta aktuariale (DC apo NDC) të pensioneve, që bazohen në parimin 

“kush paguan më shumë, duhet të përfitojë më shumë në moshën e pensionit”, janë të 

lidhura ngushtë me jetëgjatësinë e personit. Meqenëse gratë jetojnë më gjatë se burrat, 

sistem aktuarial i drejtë do të thotë që gratë për të njëjtën masë kontributi do të kenë 

pension më të ulët. 

Në skemat me bazë përfitimet DB, lidhja midis kontributeve dhe përfitimeve për 

pension është e dobët dhe në përgjithësi pagat e ulëta kanë një shkallë zëvendësimi 

më të lartë se sa pagat e larta. Në skemat me bazë kontributet DC lidhja midis 

                                                             
15

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic And Social Committee and the Committee of The Regions - Strategy for equality between women and men 

2010-2015 Brussels, 21.9.2010 COM(2010) 491 final. 

http://www.instat.gov.al/
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kontributeve që një person paguan gjatë viteve të punës dhe përfitimeve si pension në 

moshën e vjetër është shumë e fortë. Për këtë arsye skemat DC apo NDC janë më pak 

favorizuese për gratë, se sa skemat DB. 

Një grup tjetër që nuk favorizohet shumë nga skemat me bazë kontributet janë të 

punësuarit në bujqësi, ku paga mesatare në këtë sektor është më e ulët se në sektorët e 

tjerë të ekonomisë. Kështu personat që punojnë në bujqësi janë të rriskuar të kenë 

pensione më të ulëta. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Census 2011, rreth 46.5 

përqind e popullsisë jeton në fshat. Si rrjedhojë mund të themi se një përqindje e 

konsiderueshme e popullsisë është e punësuar në sektorin bujqësor, pra janë të 

punësuar me paga të ulëta. 

Një kategori tjetër që duhet merret në konsideratë, lidhur me impaktin që një skemë e 

re mund të ketë, është edhe kategoria e emigrantëve. Shqipëria nuk është një vend që 

ka shumë emigrantë të ardhur nga vendet e tjera, por ka shumë persona të emigruar në 

vende ekonomikisht më të zhvilluara. Sipas Eurostat, papunësia në vendet e BE-së 

është më e lartë midis emigrantëve që vijnë nga vende jashtë BE-së, siç janë edhe 

emigrantët shqiptarë. Emigrantët janë më të rriskuar për të punuar në tregun e zi të 

punës dhe me paga më të ulëta.
16

 Emigrantët kanë problemin e njohjes së periudhave 

kontributive në dy vende të ndryshme, gjë që është shumë e vështirë për t’u realizuar 

për shkak të efektit financiar që ka. Nga ana tjetër emigrantët që kanë punuar në 

tregun e zi të punës rriskojnë të kenë një pension minimal social. Shumica e 

emigrantëve shqiptarë jetojnë në Greqi dhe Itali, dy vende të prekura tashmë nga kriza 

ekonomike. Personat të cilët nuk kanë qenë të siguruar dhe vendosin të kthehen në 

Shqipëri për shkak të krizës në këto vende, janë një kontingjent për pensione 

minimale sociale. 

Si përfundim, mund të themi se reformimi i skemës së pensioneve është një 

domosdoshmëri, për shkak të problemeve të shumta që ka sistemi aktual. Kalimi nga 

një sistem mono-pillar (me një shtyllë) në një sistem multi-pillar (me shumë shtylla) 

përveç efekteve pozitive ka edhe anët e veta negative, të cilat duhet të mbahen 

parasysh nga politikëbërësit.  

Ndër efektet pozitive të skemës së reformuar me bazë kontributet do të veçonim: 

 Rritjen e qëndrueshmërisë financiare të skemës; 

 Uljen e informalitetit në tregun e punës, përmes lidhjes më të fortë midis 

kontributeve të derdhura gjatë viteve të punës me pensionet e përfituara; 

 Nivel pensionesh më i përshtatshëm, pasi do të bazohen në kontribute. 

Nga ana tjetër vlen të theksohet se një skemë me bazë kontributet favorizon më shumë 

njerëzit me paga mbi mesataren apo të larta. 

                                                             
16

“The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects of 

recent trends in pension reforms” Nëntor 2011. 
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3.2 Roli i shtetit në një sistem të ri pensionesh 

 

Shteti ka një rol të rëndësishëm në skemën e mbrojtjes sociale në përgjithësi dhe në 

atë të pensioneve në veçanti. Pensioni është mjeti më i rëndësishëm i jetesës për 

njerëzit në moshë të vjetër, por nga ana tjetër po aq e rëndësishme është edhe 

qëndrueshmëria financiare e një skeme pensionesh. Reformimi i një sistemi 

pensionesh duhet të mbajë parasysh objektivin kryesor të mbrojtjes sociale që është 

reduktimi i varfërisë në moshë të vjetër. Ky reformim duhet të bazohet në dy shtylla 

kryesore: qëndrueshmëria financiare dhe të ardhura nga pensioni të përshtatshme (të 

drejta) me kushtet ekonomike të vendit. 

Implementimi i një sistemi me shumë shtylla ka një impakt negativ tek njerëzit me 

paga të ulëta dhe ka edhe një ndikim mbi baza gjinore. Sa i madh është ky impakt, 

varet nga karakteristikat e sistemit të reformës së pensioneve. Shtylla e parë, që në 

përgjithësi është publike dhe funksionon si skemë DB është shumë e rëndësishme për 

këtë kategori. Mënyra e indeksimit të  pensioneve në shtyllën e parë përcakton se sa 

do të përfitojnë këta persona nga sistemi i pensioneve.  

Si konkluzion, forcimi i rolit të shtyllës së parë duhet të jetë një prioritet i reformës së 

pensioneve “pension të njëjtë, për kontribute të njëjta”. Pra, një skemë pensionesh 

duhet të jetë neutrale. Rritja e moshës së pensionit, reformë e cila ka kohë që ka 

filluar, është një masë për rritjen e qëndrueshmërisë financiare të skemës. Reformimi i 

sistemit do të kërkonte rritjen e moshës së pensionit dhe barazimin e kësaj moshe 

midis burrave dhe grave. Kjo do të çonte në rritjen e masës së kontributeve të paguara 

në llogarinë e pensionit nga femrat dhe për pasojë do të ndikonte shumë në 

ngushtimin e hendekut gjinor në pensionin mujor.  

Aktualisht gratë, edhe pse kanë jetëgjatësi mesatare më të madhe se burrat, dalin në 

pension 5 vjet më herët se burrat. Nëse skemat me bazë kontributet do të përdornin 

tabela jete të diferencuara për meshkujt dhe femrat, atëherë gratë do të përfitonin 

pension më të ulët edhe pse mund të kenë paguar të njëjtat kontribute si burrat. Një 

mënyrë për të pasur të njëjtën masë pensioni do të ishte që gratë të paguanin normë 

kontributi më të lartë apo vite kontributesh më shumë.  

Rritja e masës së kontributeve për gratë mund të ishte një arsye shtesë për dekurajuar 

punëdhënësit për të punësuar gra. Në të kundërt, llogaritja e pensionit duke u bazuar 

në tabelat e jetës uniseks do të ishin favorizuese për gratë. Ideja e përdorimit të 

tabelave të jetës uniseks mbështetet në parimin përsa i përket gjinisë
17

. Ka edhe 

ekspertë që mbrojnë idenë se përdorimi i tabelave uniseks të jetës nuk është 

instrumenti më i mirë për të arritur qëllimet sociale. James, Cox Edwards and Wong 

(2003)
18

 argumentojnë se përdorimi i tabelave uniseks të jetës nuk janë efecientë 

sepse në këtë rast kemi një rishpërndarje të të ardhurave nga meshkujt (me të ardhura 
                                                             
17

Müller, K, (2006), CEE Pension reforms in comparative perspective: A discussion of reform paths and their gender implications. 

Presentation at the International Conference “Welfare States in Central and Eastern Europe: Social Policy and Gender in Transformation”. 
Hattingen, 4-.6 October 2006  
18

James, E./Cox Edwards, A. /Wong, R. (2003), The Impact of Social security Reform on women in three countries. NCPA Policy Report 

No. 264. http://www.ncpa.org/pdfs/st264.pdf   
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të larta dhe të ulëta) tek femrat me të ardhura të larta dhe të ulëta njëkohësisht. Kjo gjë 

do të çonte në një shtrembërim të tregut të sigurimeve. Shteti ka një rol primar, 

sidomos në skemat private, për të monitoruar dhe siguruar mirë-zbatimin e rregullave 

aktuariale. 

Një moment tjetër i rëndësishëm i rolit të shtetit është edhe sigurimi i një pensioni 

minimal social për çdo shtetas që ka mbushur moshën 65 vjeç, por nuk përfiton 

pension për shkak se nuk ka paguar kontribute kur ishte në moshë pune. Një studim i 

kryer nga Banka Botërore në dhjetor të vitit 2013 vlerëson se rreth 56 përqind e 

personave që sot janë në moshë pune nuk paguajnë kontribute dhe për pasojë do të 

jenë nesër pa pension për këtë shkak. Roli i shtetit konsiston në dy drejtime kryesore: 

i) së pari, reduktimin e numrit të këtyre personave duke i integruar ata në tregun e 

punës dhe duke luftuar informalitetin në tregun e punës ii) së dyti, sigurimin e një 

pensioni social për ta. 

Si konkluzion reforma e re e pensioneve do të kërkonte rolin e shtetit në këto 

drejtime: 

Forcimi i qëndrueshmërisë financiare të skemës 

 Rritja e moshës së pensionit 

 Barazimi i moshës së daljes në pension midis burrave dhe grave 

 Rritjen e periudhës kontributeve (duke punuar edhe pas mbushjes së moshës 

së pensionit) 

 Kalimi në skemën me shumë shtylla 

 Reduktimi i informalitetit në tregun e punës 

 Rritja e punësimit 

 Heqja e subvencionit për kontributet e personave që punojnë në bujqësi 

Garantimi i pensioneve 

 Monitorimi financiar i fondeve të pensioneve (shpenzimet dhe fitimet) 

 Monitorim i fondeve private lidhur me aplikimin e rregullave aktuariale 

 Përdorimi i tabelave uniseks të jetës 

 Indeksim i drejtë i pensioneve të shtyllës së parë (DB) 

 Informimi i opinionit publik 

 Garantimi i pensioneve minimale sociale për ata që nuk kanë derdhur 

kontribute 

 Ulja e periudhës së detyrueshme kontributive 

 Të garantojë transparencën e investimit të “llogarisë së pensioneve” 
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3.3 Informimi i opinionit publik dhe rezultatet e anketës 

 

3.4.1 Rëndësia e informimit të opinionit publik për reformën e pensioneve 

Në planet DC, është individi ai që vendos se ku do të investojë fondin e llogarisë së 

pensionit. Njerëzit, në përgjithësi kanë njohuri të limituara financiare dhe në veçanti 

njohin shumë pak karakteristikat e një skeme pensionesh duke përfshirë këtu edhe një 

vlerësim se sa do të ishte një pension i mirë kur ata të mbushnin moshën 65 vjeç. Kjo 

sepse të kuptosh funksionimin e një skeme pensionesh është shumë e vështirë. 

Kompleksiteti i çështjes bën të që individët të mos e kuptojnë përfitimin real që mund 

të kenë nga njohja e funksionimit të një plani pensionesh. Nga ana tjetër, rezultati i 

kësaj zgjedhjeje kuptohet kur personi arrin moshën e pensionit, pra ai nuk asnjë 

mundësi të mësojë nga gabimet që mund të ketë bërë. Veç kësaj, individët nuk e 

vlerësojnë informacionin e marrë sepse gjithmonë mendojnë se shteti do luajë rolin e 

tij “të mbrojtjes sociale”.  

 Për më tepër në Shqipëri, opinioni publik ka pak ose aspak njohuri për skemat e 

pensioneve. Kjo për arsye se në vendin tonë ka funksionuar gjithmonë skema publike 

e pensioneve, pra ka pasur vetëm një plan pensionesh, i detyrueshëm dhe publik. Në 

vite, të gjitha reformat e ndërmarra kanë pasur të bëjnë me rritjen e moshës së daljes 

në pension, ndryshimin e masës së kontributit si përqindje e pagës, ndryshimin e 

formulës së përfitimit të pensionit dhe indeksimin e pensioneve. Për më tepër, 

meqenëse është një skemë DB, pensioni llogaritet mbi pagën mesatare të 10 viteve të 

fundit të punës.    

Kalimi nga një plan DB në një skemë me shumë shtylla, do të thotë që risku 

zhvendoset nga shteti tek individi. Është individi ai që vendos se çfarë plani 

pensionesh dëshiron të ketë. Nisur nga fakti që fitimi më i madh është kur risku i 

investimit është i madh, individi duhet të jetë i mirë-informuar lidhur me planet e 

ndryshme pensionale dhe rrisqet që i shoqërojnë ato.  

Për këtë arsye është e rëndësishme të organizohen  fushata ndërgjegjësuese për 

opinionin publik, në mënyrë që të përmirësohet niveli financiar i njohurive, me qëllim 

që individi të jetë në gjendje të marrë vendime. 

3.4.2 Qëllimi i anketës 

Për të testuar nivelin e njohurive të opinionit publik si edhe pritshmërinë e publikut 

për një skemë të re pensionesh është organizuar një anketë. Sistemi i pensioneve në 

Shqipëri ka shumë probleme, por më e rëndësishmja është niveli i ulët i përfitimeve 

pavarësisht shkallës së lartë të kontributeve. Qeveria shqiptare, në bazë dhe të 

rekomandimeve të Bankës Botërore, ka filluar hartimin e një strategjie për reformimin 

e skemës së pensioneve. Një nga hapat e rëndësishëm në këtë proces do të jetë edhe 

diskutimi me grupet e interesit. Qëllimi kryesor i kësaj ankete është të masë se sa 
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njerëzit e njohin skemën aktuale të pensioneve, çfarë do të thotë vënia në zbatim e një 

skeme të re si dhe sa dhe kush do të përfitonte nga një skemë e reformuar.   

Objektivat specifike të studimit përfshijnë sigurimin e një panorame të përgjithshme 

lidhur me:  

 nivelin e  njohurive të individëve lidhur me të drejtat për pension 

 perceptimin lidhur me reformimin e skemës 

 pritshmërinë e reformës së pensioneve 

 

 

3.4.3 Metoda RDS (respodent driven samling) 

Ndërtimi i një kampioni sipas standardeve metodologjike kërkon që çdo individ i 

popullatës të përzgjidhet me një probabilitet hyrës të njohur. Në shumicën e rasteve, 

kjo do të thotë që përzgjedhja e një kampioni duhet të bazohet në një regjistër (sample 

frame), që në vetvete është një listë e gjithë anëtarëve të një popullate. Gjithsesi, 

mund të ndodhë që një studiues kërkon të studiojë një popullatë të synuar, në vartësi 

të qëllimit të studimit, pa pasur një regjistër për këtë grup. Në këtë rast përdoret 

metoda respodent driven samling RDS, që është një variant i metodës zinxhir të 

kampionimit (chain-referral) prezantuar për herë të parë nga Coleman (1958). 

Metodologjia e kësaj mënyre kampionimi qëndron në faktin se të intervistuarit nuk 

janë zgjedhur nga një regjistër, por nga rrjetet sociale, anëtarë të kësaj popullate. 

Procesi i kampionimit fillon me përzgjedhjen e një numri të vogël personash (seeds), 

që janë të intervistuarit e parë që marrin pjesë në studim. Këta persona më pas 

rekrutojnë persona të tjerë për t’u bërë pjesë e studimit. Ky proces bazohet në 

supozimin se ekziston një “lidhje” mes kampionit fillestar dhe të tjerët në të njëjtën 

popullatë të synuar, duke lejuar një seri zinxhir që do të bëhet brenda një rrethi të 

njohurish. (Berg, 1988). Rekrutimi i personave të tjerë vazhdon deri sa arrihet 

madhësia e dëshiruar e kampionit. 

Kjo teori bazohet në dy shtylla kryesore i) zinxirët e kampionimit (chain-referral) 

duhet të jenë mjaftueshëm të gjatë, gjë që arrihet me disa cikle rekrutimi ii) kampioni 

përfundimtar do të jetë i pavarur nga grupet fokale nga ku nisi edhe krijimi i ortekut. 

(Heckathorn 2002, Salganik and Heckathorn 2004).Përzgjedhja ne grupeve fokale 

duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të përfaqësojnë të gjithë faktorët që përcaktojnë 

formimin e lidhjeve sociale të popullsisë së synuar të studimit. Këta faktorë janë 

zakonisht karakteristika themelore demografike apo statusi social, gjinia, grup-mosha 

etj. 

Një nga kufizimet kryesore të kësaj teorie është problemi lidhur me principin e 

përfaqësimit në një kampion. Së pari, për shkak se të intervistuarit nuk janë 

përzgjedhur në mënyrë të rastësishme, por varen nga përzgjedhja subjektive e të 

intervistuarve të parë, këto kampione rriskojnë të japin rezultate të zhvendosura 
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(biased) (Griffiths et al, 1993). Së dyti kampioni është i zhvendosur edhe për shkak të 

mos-përfaqësimit të personave të “izoluar”, persona që nuk janë të lidhur me asnjë 

rrjet (Van Meter, 1990). Ky problem mund të zgjidhet duke rritur madhësinë e 

kampionit, pra duke intervistuar më shumë persona. 

Ndryshe nga kampionimi me probabilitet, ku çdo anëtar i përzgjedhur (unit) ka një 

probabilitet përzgjedhës të njohur, RDS-ja bazohet në një strukturë kampionimi 

adoptive, ku procedura e përzgjedhjes ndikohet nga rrjeti i krijuar me anëtarë të 

popullatës së synuar (Thompson 1990). Në vend që të vlerësojë popullatën duke u 

nisur nga kampioni, siç bëhet në kampionimet tradicionale propabilitare, RDS-ja 

përdor një metodë indirekte. Së pari, kampioni përdoret për të vlerësuar rrjetin dhe më 

pas ky informacion lidhur me rrjetin përdoret për të llogaritur përqindjet e popullatës 

për grupe të ndryshme. 

Në bazë të teorisë RDS, informacioni i mbledheur gjatë proçesit të intervistimit mund 

të sigurojë mjetet për llogaritjen e probabilitetit hyrës (inclusion probabilities) Kjo do 

të thotë që të analizohen në çdo javë rezultatet e gjetjeve kryesore të studimit dhe të 

vazhdojnë intervistat deri sa ndryshimet e këtyre rezultateve të jenë të papërfillshme. 

Avantazhet e teorisë 

Kampionimi sipas metodës RDS është më i shpejtë, i lehtë për t’u zbatuar dhe 

kushton shumë pak, krahasuar kjo me metodat e tjera. Kjo do të thotë që me burime të 

limituara mund të arrihet intervistimi i një numri të madh njerëzish, duke bërë të 

mundur kështu zvogëlimin e gabimit. 

3.4.4 Metodologjia e hedhjes së anketës 

Popullsia e synuar në këtë anketë janë të gjithë personat që kanë mbaruar një shkollë 

të lartë, jetojnë në Tiranë dhe janë në marrëdhënie pune, pra janë kontribuues në 

skemën e pensioneve. Këta persona përfaqësojnë nivelin më të lartë arsimor të 

kontribuuesve si edhe janë persona me paga mbi mesataren.  

Në këtë anketë morën pjesë 981 persona dhe përbëjnë rreth 1 përqind të personave me 

shkollë të lartë apo më tepër që jetojnë në Tiranë. Kjo anketë bazohet në teorinë e 

“topave të borës” (snow ball theory) dhe intervistat janë realizuar përmes internetit. 

Anketa është e organizuar me pyetje me modalitete të mbyllura dhe të hapura. Pjesa e 

parë e pyetjeve ka të bëjë me informacionin që kanë të intervistuarit lidhur me skemën 

aktuale, ndërsa në pjesën e dytë u kërkohet një opinion lidhur me disa parametra që 

mund t’i ketë skema e re e reformuar. Programi i hedhjes së intervistave është bërë në 

docs.google dhe është shpërndarë përmes adresave të e-mailit nëpërmjet linkut të 

mëposhtëm. 
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https://docs.google.com/forms/d/1LFIRng7ug5MJy2BdtFs1WM6oeGQRzDGF3Om

WjufHh1I/formResponse 

Më pas të dhënat janë eksportuar në SPSS për të bërë analizat statistikore. Në mënyrë 

që të mbulohej sa më mirë popullsia e synuar janë ndërtuar 4 grupe fokale të cilat 

janë: 

 4 persona në sistemin arsimor (dy në sistemin privat dhe dy në atë publik) 

 4 persona në sistemin shëndetësor (dy në sistemin privat dhe dy në atë publik) 

 3 persona në sistemin e administratës publike 

 5 persona në sektorin privat (bankë, kompani private, të vet-punësuar dhe 

media) 

Qëllimi i përzgjedhjes së këtyre katër grupimeve është që të mbuloheshin të gjithë 

sektorët e mundshëm të punësimit dhe të gjitha kategoritë e të punësuarve (sipas 

gjinisë dhe grup-moshës). Përzgjedhja e katër grupeve fokale është bërë në mënyrë të 

tillë që të minimizohet sa më shumë që të jetë e mundur gabimi që mund të vijë për 

shkak të faktit se anketa organizohet në një zinxhir të njohur njerzish. Grupet fokale 

mbulojnë katër fashat kryesore (strata) të personave të punësuar në Tiranë të ndara 

përkatësisht dy grupe fokale në sektorin publik dhe dy të tjera në atë privat. Kjo 

mënyrë e krijimit të grupeve fokale (seeds) do më japë mundësinë që pjesëmarrja në 

anketë të jetë e larmishme, gjithëpërfshirëse dhe përfaqësuese. 

Për testimin e anketës, është organizuar një pilot, i cili konsiston në intervista të 

kryera nga ana ime me pyetësor letër. Nga ana tjetër me të gjithë personat e 

përzgjedhur për të qenë pjesë e grupeve fokale kam organizuar një intervistë me 

pyetje të hapura dhe kam qenë në kontakte të vazhdueshme me e-mail për të mbledhur 

përshtypjet e personave të intervistuar lidhur me njohuritë e tyre për sistemin e 

sigurimeve shoqërore, si e mendonin ata reformimin e skemës së pensioneve dhe cilat 

do të ishin disa nga arsyet për disa nga opinionet e tyre të shprehura në anketë. 

Vlen të theksohet këtu se shumica e personave që ishin kundër një pensioni social, që 

duhet të përfitojë një person në rast se nuk ka paguar kontribute gjatë kohës kur duhej 

të punonte, e justifikoni përgjigjen e tyre me faktin se shkalla e punës informale është 

shumë e lartë dhe shteti është i pafuqishëm që ta monitorojë këtë treg. Shumica e 

personave që ishin kundër barazimit të moshës së pensionit për gratë dhe burrat, e 

shihnin atë si një e drejtë që gratë e kanë patur që gjatë regjimit komunist dhe e gjenin 

me vend idenë që të dalin më herët në pension duke iu referuar punës së lodhshme, 

jetës së vështirë dhe detyrimeve familjare. 

https://docs.google.com/forms/d/1LFIRng7ug5MJy2BdtFs1WM6oeGQRzDGF3OmWjufHh1I/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/1LFIRng7ug5MJy2BdtFs1WM6oeGQRzDGF3OmWjufHh1I/formResponse
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Kjo nuk është anketë probabilitare, pasi ndërtimi i një kampioni të tillë kërkon pasjen 

e një regjistri me të gjithë personat që jetojnë në Tiranë, janë me arsim të lartë dhe 

janë në marrëdhënie pune.  

Meqenëse anketimi realizohet përmes internetit personat mbi 50 vjeç kanë marrë 

pjesë më pak në anketë se sa grupimi që ata përfaqësojnë në realitet. Kështu personat 

që bëjnë pjesë në grupin 46-65 vjeç përbëjnë 25 përqind të të intervistuarve. Kjo 

ndodh për shkak të një lidhjeje më të dobët të kësaj kategorie personash me 

teknologjinë dhe internetin. Pavarësisht pjesëmarrjes së ulët të personave të kësaj 

grup-moshe në anketë, vlen të theksohet se kjo kategori, në rast të reformimit të 

skemës, do të vazhdojë të mbetet në skemën shtetërore PAYG dhe për pasojë do të 

përfitojnë pension sipas sistemit aktual shtetëror. Reformimi i sistemit PAYG mund të 

sjellë ndryshim të moshës së pensionit dhe një ndryshim në formulën e përfitimit të 

pensionit, por ai do të vazhdojë të mbetet publik. Kalimi në një sistem me shumë 

shtylla privat mund të fillojë të zbatohet për grup-moshat e reja.  

Marzhi i gabimit për këtë kampion llogaritet me anë të formulës së mëposhtme: 

MOE = (1.96)sqrt[p(1-p)/n]. 

MOE Margin of Error; p=0.5; n=981 

MOE=3.1% 

 

3.4.5 Gjetjet kryesore të studimit 

Popullsia e synuar janë të gjithë personat me arsim të lartë që banojnë dhe punojnë në 

Tiranë. Anketat u kryen përmes aplikacionit me internet dhe në fund rezultuan 981 të 

intervistuar. 42.1 përqind e të intervistuarve janë meshkuj dhe 57.9 janë femra.  

Figura 3. 3   Shpërndarja e të intervistuarve sipas grup-moshës dhe sektorit të 

punësimit 

    

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Siç edhe shihet nga dy grafikët 3.3 rreth 4.3.6 përqind e të intervistuarve janë në grup-

moshë 36-45 vjeç dhe rreth 59.5 përqind janë të punësuar në sektorin privat si 

punonjës ose të vet-punësuar. 

Njohja e sistemit aktual: siç shihet edhe nga grafiku 3.4 36.8 përqind e të 

intervistuarve nuk e dinë se sa përqind e pagës së tyre shkon si kontribut për pension, 

ndërkohë që 64.3 përqind nuk e dinë sa lekë paguajnë në muaj për sigurime. 

Figura 3. 4   Përqindja e pagës për sigurimet shoqërore 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

75.3 përqind e të anketuarve nuk e dinë se nëse dikush del sot në pension sa përqind e 

pagës është masa e përfitimit. Pyetjes se sa vite kontributive duhen për të përfituar 

pension 76.3 përqind i janë përgjigjur 35 vjet, duke iu referuar më së shumti viteve që 

duhen për të përfituar pension të plotë pleqërie. Ndërkohë që në bazë të ligjit një 

person mund të përfitojë pension të pjesshëm pleqërie me të paktën 15 vjet punë. 

Tabela 3. 2   Sa vite kontribute duhen për të përfituar pension 

 Përqindje 

35 vjet 76.3% 

20 vjet 10.6% 

15 vjet 2.4% 

Nuk e di 10.5% 

Gjithsej 100.0% 
Burimi: Llogaritje të autorit 

Një shumicë dërrmuese e të intervistuarve rreth 91.2 përqind mendojnë se skema 

aktuale e pensioneve duhet të reformohet. Perceptimi për reformimin e skemës vjen si 

rrjedhojë e nivelit të ulët të përfitimit të pensionit, ndërkohë që masa e kontributeve 

është e lartë (personat e intervistuar punojnë me paga mbi mesataren). Përsa i përket 

faktit se si ata e mendojnë se duhet të reformohet skema, rreth 91.1 përqind e tyre 

mendojnë se duhet të përmirësohet skema aktuale publike apo të jetë e kombinuar 

publike me private dhe të vendosë individi se cilën skemë preferon.  
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Figura 3. 5   Si duhet të reformohet skema në përqindje 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Nga ana tjetër vetëm 10.1 përqind e të intervistuarve do të preferonin një skemë 

pensionesh tërësisht private.  

Lidhur me pyetjen se, në rast të liberalizimit të tregut të sigurimeve për pension cilën 

nga skemat do të preferonin, 49.4 përqind e të intervistuarve thanë se do të preferonin 

skemën shtetërore dhe 39.1 përqind do të preferonin atë private, por nga kompani të 

huaja. Kjo preferencë e lartë lidhur me pensionet shtetërore edhe pse mund të jenë më 

të ulëta se ato që do të ofronin kompanitë private lidhet me sigurinë dhe garancinë që 

skemat publike ofrojnë.  

Mosbesimi i theksuar për skemat private lidhet më së shumti me eksperiencën 

negative nga skemat piramidale të viti ’97-të, ku shumë shqiptarë humbën shumë ose 

të gjitha kursimet e jetës së tyre. 

Figura 3. 6   Preferencat për skemën e pensioneve 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Në pyetjen lidhur me preferencat që do të kishin për të patur të ardhura në moshën e 

vjetër, shumica e personave të intervistuar shprehen se do të donin të kishin të ardhura 

nga një skemë pensionesh e kombinuar kjo edhe me depozita nga kursimet apo 

investime në biznes 
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Figura 3. 7   Preferencat për të ardhurat në moshën e vjetër 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Shumica e të intervistuarve rreth 67.8 përqind mendojnë se është e nevojshme 

vendosja e një pensioni social për të gjithë ata persona që për shumë arsye nuk kanë 

kontribute gjatë moshës së punës edhe pse kjo do të thotë rritje e barrës fiskale.Përsa i 

përket idesë se duhet të ndryshojë mënyra e përllogaritjes së pensionit bazuar kjo në 

kontributet që një person ka derdhur gjatë gjithë jetës dhe jo mbi bazën e pagës së 10 

viteve të fundit, siç është aktualisht, rreth 78.9 përqind e të intervistuarve janë dakord 

apo absolutisht dakord. 

igura 3. 8   Shteti (AMF) i monitoron në nivel të kënaqshëm skemat private të 

kontributeve për pension 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Lidhur me monitorimin e skemave private nga ana e shtetit përmes AMF-së, rreth 

45.1 përqind e të intervistuarve nuk kanë dijeni lidhur me këtë institucion dhe rreth 

39.4 përqind mendojnë se AMF nuk i monitoron mirë skemat private. Kjo më së 

shumti lidhet me perceptimin për një nivel të lartë korrupsioni në administratën 

publike. 
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Të pyetur për disa ndryshime që mund të ndodhin në rast të reformimit të skemës 

vetëm 14.7 përqind e të intervistuarve janë dakord apo shumë dakord që mosha e 

pensionit të rritet, ndërkohë që 73.8 përqind mendojnë se mosha e pensionit duhet të 

jetë e detyrueshme, në mënyrë që t’i krijohet mundësia të rinjve për t’u punësuar. Kjo 

lidhet me faktin se Shqipëria ka një shkallë të lartë papunësie, e cila së fundmi 

vlerësohet të jetë rreth 20 përqind (INSTAT me definicionet e e reja të EUROSTAT). 

Nga ana tjetër, po sipas INSTAT, papunësia tek të rinjtë vlerësohet të jetë edhe më e 

lartë.   Vetëm 24.1 përqind mendojnë se mosha e daljes në pension për gratë duhet të 

jetë e njëjtë me atë të burrave. Ne kemi trashëguar skemën aktuale të pensioneve nga 

sistemi i vjetër komunist, ku gratë gjithmonë kanë dalë në pension 5 vjet më herët se 

burrat.   

Tabela 3. 3   Opinioni lidhur me disa ndryshime në parametrat e skemës së 

pensioneve 

Mosha e pensionit duhet të rritet. 14.7% 

Mosha e pensionit duhet të jetë e njëjtë si për burrat dhe për 

gratë. 

24.1% 

Mosha e daljes në pension duhet të jetë e detyrueshme, për t’u 

krijuar mundësinë të rinjve për punë. 

73.8% 

Nëse personi punon pasi ka mbushur moshën për pension, 

duhet të marrë pension më të lartë. 

58.4% 

Personat që nuk kanë derdhur kontribute, kur mbushin moshën 

65 vjeç duhet të përfitojnë një pension minimal. 

67.8% 

Masa e kontributit duhet të rritet edhe pse kjo do të thotë 

pension më i vogël. 

27.0% 

Masa e pensionit duhet të bazohet në masën e kontributeve të 

derdhura gjatë gjithë jetës dhe jo në pagën e viteve të fundit. 

78.9% 

Duhet të ulet numri i viteve të detyrueshme kontributive. 61.6% 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Si konkluzion mund të themi se: Njohuritë e njerëzve lidhur me skemën aktuale të 

pensioneve janë shumë të limitua 
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KAPITULLI  IV 

Përdorimi i metodave aktuariale për skemën e 

pensioneve 

 

Parathënie 

Në këtë kapitull, në bazë të modeleve aktuariale do të ndërtohen projeksionet e 

popullsisë, struktura moshore, parashikimet për situatën makroekonomike të vendit në 

vitet e ardhshme dhe do të analizohet performanca e skemës së pensioneve në një 

situatë të re socio-ekonomike. Qëllimi i këtij kapitulli është ndërtimi i një modeli 

projeksionesh të popullsisë për të përcaktuar në mënyrë të përafërt se si do të jetë 

struktura demografike e popullsisë në dekadat e ardhshme dhe bazuar në to, të 

parashikohet numri i kontribuuesve dhe numri i pensionistëve. 

Popullsia e Shqipërisë ka pësuar për dekada të tëra një rritje të shpejtë, edhe pse 

ritmet rritjes kanë ardhur duke u ulur. Deri në vitet ’90-të lindshmëria ka qenë më e 

larta në Evropë. Migracioni, për shkak të regjimit komunist që e ndalonte atë, ka qenë 

pothuajse zero. Shkalla e vdekshmërisë ka qenë e moderuar afër modelit të vendeve të 

rajonit, kjo edhe për shkak të interesimit të madh gjatë periudhës komuniste, sidomos 

për uljen e vdekshmërisë foshnjore.  

Pas viteve ’90-të, me rënien e regjimit komunist, si pasojë edhe e krizës ekonomike 

migracioni jashtë vendit u rrit me ritme të shpejta. E njëjta gjë mund të thuhet edhe 

për migracionin e brendshëm. Kështu, nga një vend ku rreth 60 përqind e popullsisë 

jetonte në zonat rurale para vitit ’90-të, në vitin 2011 rreth 53.5 përqind e popullsisë 

jeton në zonat urbane (Census 2011-INSTAT). 

Metoda e përdorur për këto projeksione është metoda e komponentëve (component 

method), dhe përfshin parashikime të pavarura për vdekshmërinë, lindshmërinë dhe 

migracionin. Për çdo vit që kalon mosha e popullsisë avancon me një vit dhe kështu 

llogariten përsëri kategoritë sipas grup-moshave duke përdorur projeksionet për 

shkallën e të mbijetuarve dhe nivelin e migracionit neto për atë vit. Popullsia shtohet 

me numrin e personave të lindur, që përllogariten duke aplikuar trendin për normat 

specifike të shkallës së lindshmërisë (Age specific fertility rate ASFR), për femrat e 

grup-moshës 15-49 vjeç. Supozimet për ndryshimet dhe për parashikimet e trendit të 

këtyre komponentëve bazohen në analizën e serive kohore të statistikave demografike 

si edhe në të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë dhe banesave Census 2011 të 

organizuar nga INSTAT. 
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Softi i përdorur është Rural-Urban Projections (RUP) i zhvilluar US Bureau of the 

Census (Byroja e Censusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Në dallim nga 

programet e tjera RUP jep rezultate lidhur me projeksionet për çdo vit. 

Është e rëndësishme të theksoj këtu se projeksionet e popullsisë nuk kanë për qëllim 

që të parashikojnë se sa do të jetë numri ekzakt i popullsisë në vitet apo dekadat e 

ardhshme, por se sa do të jetë madhësia e kësaj popullate bazuar në supozimet mbi 

shkallën e vdekshmërisë, lindshmërisë dhe migracionit dhe cilat janë tendencat në të 

ardhmen. 

4.1 Projeksionet e popullsisë 

Projeksionet e popullsinë bëhen për të parashikuar madhësinë dhe strukturën 

demografike të popullsisë duke u bazuar në lindshmërinë, vdekshmërinë dhe 

migracionin. Këto projeksione përdoren për qëllime të ndryshme duke përfshirë këtu 

parashikime për ushqim, edukim, shërbimet shëndetësore, forcat e punës dhe për 

sistemin e pensioneve. Është e rëndësishme për politikëbërësit jo vetëm që të kenë një 

panoramë lidhur me skenarin më të mundshëm për popullsinë e një vendi në të 

ardhmen, por gjithashtu edhe cilat janë pasiguritë që e shoqërojnë këtë skenar si edhe 

sa mundësi (probabilitet) ka.   

Projeksionet për popullsinë janë mbështetur në të dhënat e Censusit të Popullsisë dhe 

Banesave të vitit 2011. Këto projeksione do të mbulojnë periudhën 2011-2050 dhe 

janë të ndërtuara mbi bazën e gjinisë dhe moshës. 

Popullsia e një vendi në një moment  të kohës është sa popullsia në momentin  + 

lindjet – vdekjet + Migracioni neto.  

 

P
n = 

P
o  

+ Numri i lindjeve (L) – Numri i vdekjeve (V) +Migracioni neto (M
n
) 

M
n
 =I-E     

P
o
 - është popullsia në vitin bazë ku fillon ndërtimi i projeksionit. Në këtë studim viti 

bazë është viti 2011, vit ky në të cilin është kryer regjistrimi i përgjithshëm i 

popullsisë dhe parashikimet do të bëhen deri në vitin 2055.  

L-V - është rritja natyrore e popullsisë. 

I-E - është numri i emigrantëve të kthyer në vend – numrin e emigrantëve që largohen 

nga Shqipëria. 
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4.1.1 Lindshmëria 

Shqipëria është një vend me lindshmëri të lartë, krahasuar me vendet e Evropës, por 

me rënie të theksuar të numrit të lindjeve në vite. Kështu nga rreth 82 mijë lindje në 

vitin 1990, numri i lindjeve në vitin 2012 ka zbritur në rreth 35 mijë. Shkaqet e uljes 

së lindshmërisë janë komplekse, mund të jenë sa shëndetësore aq edhe sociale. Kështu 

mund të përmendim tendencën e rritjes së moshës mesatare të martesës dhe moshës së 

nënës për lindjen e fëmijës së parë, rritjen e ndjeshme në përdorimin e metodave 

kontraceptive. Nga ana tjetër ritmet e larta të emigracionit, kryesisht të popullsisë në 

moshë riprodhuese, ka pasur një ndikim negativ në shkallën e lindshmërisë. 

Indikatorët që përdoren për të matur lindshmërinë janë TFR (Total Fertility Rate-

Indeksi sintetik i fekonditetit) dhe ASFR (Age Specific Fertility rate – koeficientët 

sintetik të fertilitetit). Koeficientët specifikë të fertilitetit në bazë të moshës, ASFR, 

përmblidhen nga totali TFR që tregon numrin mesatar të lindjeve të gjalla që do të 

kishin gratë po të jetonin të gjitha në vend, deri në fundin e moshës së tyre fertile (nga 

mosha 15 deri në 49 vjeç).  

ASFR shpreh raportin e numrit të lindjeve nga gra të grup-moshës x me numrin total 

të grave të së njëjtës grupmoshë. 

                                          ASFR=( B
a
/ E

a
)*1.000                                              (1)

    
 

B
a
 – është numri i lindjeve nga gra të grupmoshës a në një vit të caktuar 

E
a
 është numri i grave të grupmoshës a në një vit të caktuar 

                                       TFR=ΣASFR * 5                                                       (2) 

Shuma e ASFR shumnëzohet me 5 që është numri i virteve për një grup-moshë. 

Tabela 4.1 shpreh koeficientët specifikë të fertilitetit në vite, bazuar në numrin e 

lindjeve sipas grupmoshës së nënës, si edhe në numrin e grave sipas secilës 

grupmoshë
19

  

Siç edhe mund të shihet edhe nga Tabela 4.1 Indeksi sintetik i fekonditetit-TFR, ka 

ardhur duke u ulur në dekadën e fundit. Ky indeks në vitin 1960 ka qenë 6.85 fëmijë 

të lindur për një grua, por ka pësuar një rënie drastike në dy dekadat e fundit duke 

arritur në vitin 2012 në më pak se dy fëmijë të lindur për grua në moshë riprodhuese. 

Vlen të theksohet se në vitin 2012 kemi një rritje të lehtë të indeksit TFR. Ky tregues 

është mjaft i rëndësishëm pasi ka të bëjë me sjelljen riprodhuese të popullsisë. Rritja e 

TFR-së në dy vitet e fundit ka ardhur edhe si pasojë e rritjes së numrit të emigrantëve 

të kthyer në Shqipëri, të cilët në shumicën e rasteve janë në moshë të re riprodhuese.  

                                                             
19

 www.instat.gov.al Popullsia/Shifrat/Të lindur gjallë sipas grupmoshës së nënës1990-2012 dhe 

Census 2011  

http://www.instat.gov.al/
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Tabela 4. 1   Koeficientët specifikë të fertilitetit sipas grup-moshës dhe indeksi 

sintetik i fekonditetit 

*Burimi: INSTAT- Burimi: Llogaritje të autorit 

Gjatë kalimit nga niveli më i lartë në atë më të ulët, lindshmëria është ulur në të gjitha 

moshat (numri i lindjeve sipas grup-moshës së nënës në vite). 

Figura 4. 1   Age-Specific Fertility Rates sipas grup-moshës në vite 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Pavarësisht rritjes së lehtë të TFR-së ai vazhdon të jetë më i vogël se 2.1 që është edhe 

koeficienti bruto i riprodhimit GRR (gross replacement rate).  Koeficienti bruto i 

riprodhimit, apo siç njihet ndryshe shkalla e zëvendësimit të gjeneratave,  shpreh 

Viti Lindjet* 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TFR 

2001 53.205 0.02923 0.14633 0.16273 0.08597 0.02966 0.00528 0.00050 2.2986 

2002 42.527 0.01376 0.10450 0.13829 0.08396 0.03140 0.00724 0.00080 1.8997 

2003 45.313 0.01592 0.11307 0.15328 0.08929 0.03226 0.00706 0.00077 2.0582 

2004 40.989 0.02133 0.10997 0.13793 0.07301 0.02541 0.00469 0.00039 1.8637 

2005 38.898 0.02010 0.10312 0.13220 0.07312 0.02468 0.00469 0.00041 1.7916 

2006 35.891 0.01768 0.09337 0.12724 0.06950 0.02305 0.00446 0.00036 1.6783 

2007 34.448 0.01750 0.09110 0.12061 0.06862 0.02286 0.00409 0.00042 1.6260 

2008 33.445 0.01856 0.08706 0.11602 0.06591 0.02492 0.00514 0.00119 1.5940 

2009 34.114 0.01923 0.09127 0.12163 0.06806 0.02319 0.00459 0.00057 1.6427 

2010 34.061 0.01977 0.09492 0.11901 0.06742 0.02451 0.00461 0.00056 1.6540 

2011 34.285 0.02102 0.09619 0.12211 0.07031 0.02429 0.00383 0.00031 1.6903 

2012 35.473 0.02140 0.10710 0.12670 0.07230 0.02410 0.00440 0.00050 1.7825 
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numrin mesatar  të lindjeve që duhet të kryejë një grua gjatë moshës së saj 

riprodhuese në mënyrë që popullata të riprodhojë kopjen e vet. Meqë probabiliteti i 

lindjeve meshkuj/femra është 50 përqind dhe duke qënë se jo të gjithë femrat do të 

arrijnë moshën riprodhuese, duhen mesatarisht 2.1 lindje për çdo grua që të realizohet 

zëvendësimi i gjeneratave.   

Siç edhe shihet nga grafiku 4.2  koeficienti bruto i riprodhimit në vitin 2011 arrin 

vlerën 0.8. Nga sa më sipër mund të themi se në dekadën e fundit, lindjet nuk kanë 

qenë të mjaftueshme për të realizuar riprodhimin e popullsisë. 

Figura 4. 2   GRR (Gross replacement rate)  - koeficienti bruto i riprodhimit në 

vite 

 

Burimi: Instat (www.instat.gov.al ) 

4.1.2 Projeksionet e lindshmërisë 

Lindshmëria është një nga elementët kyç që përcakton madhësinë dhe strukturën e 

popullsisë në të ardhmen. Ulja e shkallës së lindshmërisë ka qenë përcaktuese në 

plakjen e popullsisë që vihet re sot në shumë vende të zhvilluara. Për këtë arsye, 

projeksionet lidhur me shkallën e lindshmërisë kanë një rol të veçantë lidhur me 

strukturën moshore të popullsisë. TFR-ja është një nga komponentët më të 

rëndësishëm për projeksionet e popullsisë. Indeksi sintetik i fekonditetit TFR ka 

ardhur duke u ulur në vite, por në katër vitet e fundit vihet re një ngritje e lehtë. Vlera 

më e ulët u arrit në vitin 2008 1.59 dhe më pas ka ardhur gjithnjë duke u rritur. Për 

këtë arsye mendoj që ky tregues do të vijë duke u përmirësuar gradualisht me ritme 

shumë të ulëta.  

Për të ndërtuar projeksionet e TFR-së jam mbështetur në të dhënat e popullsisë nisur 

nga viti 2001 sipas grup-moshave pesë vjeçare dhe metodologjia e përdorur është 

metoda me probabilitet (probabilistic projections of TFR). Ka disa metoda për të 

http://www.instat.gov.al/
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ndërtuar projeksionet e TFR-së, por në këtë studim është përdorur “Bayesian 

Projection Model”. Duke u mbështetur në vlerat e TFR-së në 10 vitet e fundit 

ndërtohet trendi i vlerave të TFR-së për të ardhmen, duke u bazuar në dy faza: 

 Tranzicioni që është periudha nga një shkallë lindshmërie të lartë, TFR-ja bie 

me kalimin e kohës deri në nivelin zëvendësimit ose edhe më poshtë.  

 Post tranzicioni që karakterizohet nga një shkallë e ulët TFR-je. Kjo është 

periudha kur TFR fillon dhe rritet nga një nivel poshtë shkallës së 

zëvendësimit deri në vlerat afër shkallës së zëvendësimit. 

Shprehja matematikore e modelit Bayesian është  

-  +    për  ≤ t < λc;    (3) 

~  N(0, )  për  t ≠       (4) 

Ku: 

 është  rënia gjatë periudhës së tranzicionit, 

 shmangia nga modeli sistematik, 

 momenti ku fertiliteti fillon të bjerë, 

λc momenti ku fillon periudha post-tranzicion (fillon të rritet TFR-ja, por vazhdon të 

jetë nën shkallën e zëvendësimit), 

është devijimi standard i mbetjeve. 

Pas mbarimit të periudhës së tranzicionit supozohet se në një periudhë afatgjatë TFR-

ja do të variojë rreth vlerave të shkallës së zëvendësimit (rreth 2.1 fëmijë për çdo 

grua). Modeli i përdorur në këtë rast është modeli Lee and Tuljapurkar (1994), ku 

shkalla e zëvendësimi është μ=2. Modeli matematikor është: 

~ N(μ + ρ(  - μ), ) për t >      (5) 

ρ është parametri autoregresiv dhe │ρ│<1  

 është varianca e gabimeve të rastit. 

Në këtë model rritja apo rënia e pritshme drejt vlerës 2.1 varet nga fakti se sa larg nga 

kjo vlerë është TFR-ja sot dhe gjithashtu varet nga vlerat e ρ-së. P.sh. nëse TFR është 

1.5 vlera e pritshme për TFR e viti pasardhës do të jetë 2.1-0.6ρ. Pra, sa më e vogël të 

jetë ρ-ja aq më e shpejtë do të jetë rritja drejt shkallës së zëvendësimit të lindshmërisë.  

Në këtë model parashikimi për intervalin e asimptotave (the asymptotic 100(1 -α)% 

prediction interval)  është: 
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(2.1 , 2.1 )     (6) 

Ku  është kuantili (quantile) (1 - ) i shpërndarjes normale. P.sh., për 95% 

interval besimi =1.96 

Parametrat ρ dhe s vlerësohen duke përdorur (maximum-likelihood estimation) dhe 

bazuar në të gjitha të dhënat pas periudhës λc. Në rastin tonë ρ=0.906 dhe s=0.203. 

Kështu për 95% interval besimi intervali i asimptotave është [1.23; 2.84]  

Lindshmëria në fakt përcaktohet nga ndikime sociale konkurruese, duke përfshirënjë 

ndryshim strukturor në tregun e punës, rritja e niveleve të arsimimit, ndryshimi i 

vlerave, por gjithashtu edhe nga ndikimet e institucioneve tradicionale sociale të tilla 

si familja e zgjeruar dhe kultura patriarkale, që mund të çojnë drejt trendeve të 

çrregullta të rënies. Nga ana tjetër, rritja e fundit mund të jetë gjithashtu pararendëse e 

një rikuperimi të zgjatur.  

Hipoteza e lindshmërisë së lartë, interpreton tendencën në rritje të viteve të fundit si 

një prelud i një rikuperimi afatgjatë. Kjo hipotezë supozon se forca të ndryshme 

sociale në Shqipëri do ta ngadalësojnë përhapjen sociale të modeleve evropiane të 

lindjes së fëmijëve. Kultura patriarkale dhe pabarazia gjinore mbeten komponentë të 

rëndësishëm dhe vazhdojnë të nxisin pasjen e familjeve të mëdha nëpërmjet 

ndikimeve sociale për sjelljen riprodhuese të vajzave (Lerch 2013b).Ky mund të jetë 

rasti veçanërisht me zonat rurale, ku gjyshërit dhe pjesëtarët e familjes jetojnë me ose 

pranë brezit më të ri, duke mbështetur lindjen dhe rritjen e fëmijëve. Krahas kësaj, 

lindshmëria ishte gjithashtu më e lartë në qytetet me shumicë imigrantësh të 

brendshëm, ku shpesh rikrijohet socializimi rural. 

Hipoteza e lindshmërisë së ulët bazohet në tendencën afatgjatë dhe sugjeron një 

konvergjencë të vazhdueshme në drejtim të modelit Evropian. 

Si përfundim tre hipotezat për TFR-në janë 

 Hipoteza mesatare: supozohet se në vitin 2050 TFR do të jetë 1.75 

 Hipoteza minimale: TFR do të arrijë nivelin 1.25 

 Hipoteza maksimale: TFR do të arrijë në nivelin  2.25 
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Figura 4. 3   Projeksionet e TFR-së sipas tre hipotezave 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

4.1.3 Vdekshmëria 

Numri i vdekjeve në vit varet si nga numri i popullsisë ashtu edhe nga rreziku i 

vdekshmërisë. Kur ekspozohet ndaj kushteve të ngjashme shëndetësore, një popullsi 

me numër më të madh përjeton një numër më të madh vdekjesh, në krahasim me një 

popullsi më të vogël. Kushtet higjienike po ashtu luajnë një rol, vdekjet janë më të 

shumta, kur këto kushte janë të këqija në vend që të jenë të mira. Vetë roli i analizës 

demografike është të veçojë ndikimin e këtyre dy faktorëve me anë të përllogaritjes së 

rreziqeve të vdekshmërisë, që në vetvete është raporti i numrit të vdekjeve me numrin 

e banorëve. 

Një rëndësi të veçantë ka llogaritja e vdekshmërisë foshnjore  dhe asaj fëminore për 

1.000 lindje, pasi kjo është edhe periudha me rrezikshmëri më të lartë në jetën e 

njeriut. Koeficienti i vdekshmërisë foshnjore për 1000 lindje ka ardhur duke u ulur në 

vite. Kështu nga 17.4 vdekje për 1000 lindje që ka qenë në vitin 2001, në vitin 2011 

kemi 8.7 vdekje për 1000 lindje. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për koeficientin e 

vdekshmërisë fëminore.   

Tabela 4. 2   Numri i vdekjeve foshnjore dhe fëminore për 1.000 lindje në vite  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nën 1 

vjeç 11.87  17.37  17.17  15.47  15.05  14.63  12.98  11.93  11.12  10.32  9.63   8.72  

1-4 

vjeç 

           

6.97  

           

6.19  

           

7.92  

                   

8.29  

           

8.74  

           

9.32  

           

5.96  

           

6.23  

           

6.38  

           

6.17  

           

6.10  

           

6.04  

Burimi: INSTAT(www.instat.gov.al ) 

 

Në secilën moshë vdekshmëria është më e lartë tek meshkujt se sa tek femrat, por 

shpeshtësia është e ngjashme në të dyja gjinitë. Vdekshmëria ulet kur mosha rritet deri 

në 10-14 vjeç, por më pas rritet në mënyrë të vazhdueshme. 

http://www.instat.gov.al/
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Figura 4. 4   Probabiliteti i vdekjeve (nqx) 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Hapi kryesor për ndërtimin e projeksioneve të popullsisë fillon me ndërtimin e 

tabelave të jetës për vitin e bazë, që në këtë studim është viti 2011, duke përdorur këtu 

rezultatet e Censusit, të publikuara nga INSTAT si edhe formulat aktuariale
20

. Tabela 

e jetës është një foto e plotë e shkallës së vdekshmërisë së popullatës dhe 

informacioni më i rëndësishëm i këtyre tabelave është probabiliteti i vdekshmërisë në 

çdo moshë, probabiliteti për të mbijetuar dhe jetëgjatësia. Një tjetër informacion i 

rëndësishëm është edhe pritshmëria për numrin mesatar të viteve të mbetura për të 

jetuar për një person. 

nmx është koeficienti specifik i vdekshmërisë Nr.Vdekje/Nr.Popullsi (në një grup-

moshë) 

a është gjatësia e intervalit te grup-moshes (numri i viteve që përmban një 

grupmoshë) 

nax - Numri mesatar i viteve të jetuar nga personat që kane vdekur brenda atij 

intervali grup-moshe (persona-vite). Zakonisht vlera e këtij variabli merret si mesi i 

intervalit të grup-moshës nëse vdekjet e ndodhura brenda intervalit janë të shpërndara 

në mënyrë lineare. 

Nga ky rregull përjashtohen dy grup-moshat e para me supozimin se vdekjet nuk janë 

të shpërndara linearisht, por janë të përqendruara në mosha më të vogla. Këto vlera 

(0.34;1.36) huazohen nga një popullsi e cila ka normat e vdekshmërisë specifike të 

ngjashme me ato të popullsisë. Sa më e vogël të jetë vlera e tyre do të thotë që 

mortaliteti foshnjor është më i lartë. 

nQx - Probabiliteti i vdekjes për një grup-moshë të caktuar, i cili tregon riskun që një 

person futet i gjalle ne interval por vdes gjatë intervalit. 

nQx=









max

max

                  ,1

  ),,,%(
),|2,(

aafor

aaforgtam
gtaLT

            (7)

        

 

nPx - Probabiliteti sipas grup-moshës specifike i të shpëtuarit:  

                                                             
20

 Subramaniam Iyer—Actuarial mathematics of social security pensions 
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nPx= ),2,(1),|3,( gtaLTgtaLT 
     (8)

 

Sx - Numri i të mbijetuarve në fillim të intervalit të një grup-moshe të caktuar duke 

filluar nga një popullatë fillestare 100,000 të sapolindur. 

Sx=









0  ),,|3,1(*),|4,1(

0                                      ,100000
),|4,(

aforgtaLTgtaLT

afor
gtaLT

       (9)

 

Ndx - Numri i personave që janë aktualisht në moshë a, por që do të vdesin para se të 

arrijnë moshën a+1 

ndx=









max

max

                           ),,|4,(

  ),,|4,(*),2,(
),|5,(

aaforgtaLT

aaforgtaLTgtaLT
gtaLT

        (10)

 

nLx - Numri i viteve të jetuar nga personat në një grup-moshë të caktuar  

nLx= 






















max2
1

max

2
1

    )],,|4,(),|4,1([

        ,
g))t,m%(a,-(1),,%(

),|5,(

 ),,|4,0(3.0),|4,1(0.7

),|6,(

aaforgtaLTgtaLT

aafor
gtam

gtaLT

0for agtLTgtLT

gtaLT

         (11)

 

Personat e mbijetuar e jetojnë të gjithë intervalin, ndërkohë personat që kanë vdekur 

brenda këtij intervali kane jetuar nax vite. 

Tx - Numri i viteve te jetuar nga personat që kanë mbijetuar nëpër grup-mosha 

(shuma progresive nga poshtë-lartë e nLx) 

Tx=









max

max

,),|6,(),|7,1(

),,|6,(
),|7,(

aa for gtaLTgtaLT

aa for                          gtaLT
gtaLT

    (12)

 

ex - Pritshmëria e jetës, numri mesatar i viteve i mbetur për të jetuar nga një 

grupmoshë e caktuar. 

ex=
),|4,(

),|7,(
),|8,(

gtaLT

gtaLT
gtaLT 

              (13) 
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Tabela 4. 3   Tabela e jetës 

Mosha Pop*  Vdekjet* Nmx nQx nPx Sx ndx nLx Tx ex 

0 33,410 299 0.0089 0.0089 0.9911 100000.0 890.95 99412.0 7663508.4 77.31 

1--4 131,954 207 0.0016 0.0063 0.9937 99109.0 619.91 394799.6 7564096.4 76.32 

5--9 192,012 118 0.0006 0.0031 0.9969 98489.1 302.58 491689.2 7169296.8 72.79 

10--14 238,965 109 0.0005 0.0023 0.9977 98186.6 223.68 490373.6 6677607.6 68.01 

15--19 274,469 216 0.0008 0.0039 0.9961 97962.9 385.50 488850.6 6187234.0 63.16 

20--24 248,194 295 0.0012 0.0059 0.9941 97577.4 577.45 486443.3 5698383.4 58.40 

25--29 192,673 274 0.0014 0.0071 0.9929 96999.9 688.09 483279.4 5211940.1 53.73 

30--34 163,848 282 0.0017 0.0086 0.9914 96311.8 825.86 479494.5 4728660.7 49.10 

35--39 169,674 321 0.0019 0.0094 0.9906 95486.0 899.44 475181.3 4249166.2 44.50 

40--44 188,119 434 0.0023 0.0115 0.9885 94586.5 1085.21 470219.7 3773984.9 39.90 

45--49 197,264 617 0.0031 0.0155 0.9845 93501.3 1449.81 463882.1 3303765.2 35.33 

50--54 194,184 779 0.0040 0.0199 0.9801 92051.5 1827.82 455688.1 2839883.1 30.85 

55--59 159,445 951 0.0060 0.0294 0.9706 90223.7 2650.82 444491.4 2384195.0 26.43 

60--64 129,795 1,457 0.0112 0.0546 0.9454 87572.9 4779.54 425915.5 1939703.6 22.15 

65--69 104,357 2,268 0.0217 0.1030 0.8970 82793.3 8531.58 392637.7 1513788.1 18.28 

70--74 91,757 2,811 0.0306 0.1423 0.8577 74261.8 10565.98 344893.8 1121150.3 15.10 

75--79 62,349 3,400 0.0545 0.2399 0.7601 63695.8 15282.93 280271.6 776256.5 12.19 

80--84 34,779 2,726 0.0784 0.3277 0.6723 48412.9 15865.46 202400.6 495984.9 10.24 

85 + 22,089 2,449 0.1109 1 0 32547.4 32547.39 293584.3 293584.3 9.02 

 *INSTAT Census 2011(www.instat.gov.al ) 

Tabela 4.3 është e ndërtuar duke përdorur popullsinë gjithsej dhe modelin Coale-

Demeny South (Jug ku përfshihen parashikimet për tabelat e jetës për vendet 

mesdhetare ku bën pjesë dhe Shqipëria). Këto tabela ndërtohen edhe sipas gjinive 

duke zbatuar të njëjtat formula. Kështu jetëgjatësia në lindje për meshkujt është 75.1 

vjet, ndërsa për femrat është 79.7 vjet.  

Një person i cili arrin moshën 65 vjeç parashikohet të jetojë mesatarisht edhe 18.2 vjet 

të tjerë. Tabelat e jetës të bëra duke zbatuar të njëjtën metodologji, por në bazë të 

gjinisë, tregojnë se femrat që arrijnë moshën 60 vjeç parashikohet të jetojnë edhe 23.2 

vjet ndërsa meshkujt 17.7 vjet. Pra, parashikohet se mesatarisht një person, 

pavarësisht gjinisë, mund të përfitojë rreth 20 vjet pension. 

http://www.instat.gov.al/
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4.1.4 Projeksionet e jetëgjatësisë 

Projeksionet e jetëgjatësisë mbështeten në modelin që matematikisht shprehet me anë 

të ekuacionit
21

: 

= + g( )                 (14) 

Rritja e jetëgjatësisë në 5 vjet është një funksion logjistik dyfish (double-logistic 

function) bazuar në jetëgjatësinë aktuale. 

G ( │θ) =   +    (15) 

Ku  

Δ
1
, Δ

2
, Δ

3
, Δ

4
 , k dhe z janë 6 parametrat e funksionit logjistik të dyfishtë. 

Trendi i jetëgjatësisë sipas  gjinisë është projektuar duke u nisur nga nivelet e 

vrojtuara në vitin 2011 dhe duke përdorur një shkallë fikse përmirësimi bazuar në 

tendencat e 10 viteve të fundit si në Shqipëri ashtu edhe në përvojat e vendeve fqinje 

(Maqedonia dhe Italia).  

Parashikohet një rënie më e ngadaltë në vdekshmërinë e moshave më të mëdha sesa te 

fëmijët, pasi niveli është tashmë i ulët. Rritja e jetëgjatësisë mund të nxitet nga një stil 

jetese më i shëndetshëm (duke përfshirë konsumim më të vogël të duhanit dhe 

alkoolit dhe më pak aksidente), si dhe me zhvillime në teknologjinë mjekësore (dhe 

bio-teknologjinë), të cilat mund ta reduktojnë vdekshmërinë nga sëmundjet 

kardiovaskulare. Rritja e efektivitetit të sistemit për kujdesin shëndetësor dhe përhapja 

më e mirë e informacionit tek popullsia si dhe tek institucionet, e mbështet këtë 

tendencë. Tendenca aktuale e konvergjencës së vdekshmërisë së meshkujve me 

nivelet e ulta të saj tek gratë pritet të vazhdojë edhe në të ardhmen. 

Bazuar në trendin e jetëgjatësisë në 10 vitet e fundit dhe me Hipotezën mesatare 

(Medium) të lindshmërisë kemi: 

Hipoteza Medium (Mesme) supozohet se jetëgjatësia do të rritet dhe do të jetë 79 për 

meshkujt dhe 83 për femrat në vitin 2051. 

Hipoteza High (Lartë), jetëgjatësia do të jetë 81 për meshkujt dhe 85 për femrat në 

vitin 2051 

Hipoteza Low (Ulët) , jetëgjatësia do të jetë 77 për meshkujt dhe 81 për femrat në 

vitin 2051 

                                                             
21

 RUP – rural Urban Projection document 
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Figura 4. 5    Projeksionet për jetëgjatësinë në lindje të meshkujve sipas tre 

hipotezave 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Figura 4. 6   Projeksionet për jetëgjatësinë në lindje të femrave sipas tre 

hipotezave 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

4.1.5 Projeksionet e vdekshmërisë 

Vdekshmëria foshnjore, nën një vjeç, trajtohet më vete dhe jo njësoj si normat e 

vdekshmërisë për grup-moshat e tjera. Kjo për shkak se risqet më të mëdha për të 

mbijetuar janë në vitin e parë të jetës. Më pas një individ ka më shumë probabilitet 

për të mbijetuar dhe në moshat e mëdha, ky probabilitet bie përsëri. Vdekshmëria 

foshnjore tek ne në vitin 2011 ishte rreth 8.9 vdekje për çdo 1.000 lindje, indeks ky që 

për vendet e Bashkimit Evropian është 4.43 vdekje për çdo 1.000 lindje
22

 (Eurostat 

2013). Ulja e këtij indikatori të rëndësishëm lidhet me zhvillimin e shëndetësisë. 

                                                             
22

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
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Shëndetësia në vendin tonë ka shumë probleme që lidhen me mungesën e pajisjeve të 

reja dhe bashkëkohore për identifikimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme, 

mungesën e stafit mjekësor në zonat e largëta rurale, largësia e vendbanimeve nga 

ambulancat apo qendrat shëndetësore etj. Për të gjitha këto mendoj se ky indikator, të 

paktën edhe për një dekadë do të mbetet në të njëjtin trend, pa pësuar ndonjë rënie 

domethënëse.  

Një nga indikatorët më të rëndësishëm është CDR (Crude Death rate). Bazuar në të 

dhënat e Censusit të fundit CDR-ja sipas grup-moshave paraqitet si në grafikun e 

mëposhtëm.  

Figura 4. 7   Age-Specific Crude Death Rates CDR (nmx) 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Për të njëjtat arsye që thamë më sipër, edhe ky indikator do të vazhdojë të ketë të 

njëjtin trend duke pësuar rritje në moshat e vjetra më së shumti. 

Një nga mënyrat më të zakonshme për të bërë projeksionet e mortalitetit është duke u 

mbështetur në parashikimet për jetëgjatësinë. Në shumicën e vendeve të zhvilluara 

jetëgjatësia është rritur në dekadat e fundit. Kështu edhe në Shqipëri jetëgjatësia për 

meshkujt ishte 72.9 në vitin 2001 dhe për femrat 76.8, ka pësuar një rritje prej tre 

vitesh në vitin 2012. Sipas raportit të UNDP (Human development report UNDP 

2005), vendet e zhvilluara kanë një jetëgjatësi rreth 74 vjet për meshkujt dhe 80 për 

femrat. 

Për të llogaritur indikatorët e mortalitetit është përdorur programi RUP, me anë të të 

cilit janë ndërtuar tabelat e jetës sipas gjinive. Nisur nga dy tabela jete, të cilat në këtë 

studim janë marrë nga censusi 2001 dhe 2011 duke interpoluar logaritmet e 
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probabilitetit për të vdekur (nqx) sipas grup-moshave, është llogaritur tabela e re e 

jetës sipas gjinive në mënyrë që të arrihet jetëgjatësia në lindje e dëshiruar. 

Tabela 4. 4   Meshkuj (nMx) në vite 

  2011 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050 

0 0.00952 0.0081 0.00722 0.00647 0.0059 0.00773 0.00519 0.00511 0.00508 

1 0.00154 0.00153 0.00132 0.001157 0.00101 0.00089 0.00078 0.00069 0.00062 

5 0.00048 0.00028 0.00025 0.00022 0.00020 0.00018 0.00016 0.00014 0.00013 

10 0.00043 0.00026 0.00022 0.00019 0.00016 0.00015 0.00013 0.00012 0.00011 

15 0.00098 0.00086 0.00081 0.00075 0.00070 0.00066 0.00054 0.00055 0.00050 

20 0.00144 0.00120 0.00121 0.00123 0.00124 0.00120 0.00125 0.00125 0.00125 

25 0.00190 0.00143 0.00144 0.00144 0.00145 0.00143 0.00146 0.00146 0.00146 

30 0.00258 0.00177 0.00184 0.00190 0.00195 0.00180 0.00203 0.00203 0.00204 

35 0.00273 0.00191 0.00092 0.00081 0.00071 0.00064 0.00058 0.00053 0.00049 

40 0.00289 0.00236 0.00126 0.00112 0.00099 0.00089 0.00081 0.00075 0.00069 

45 0.00394 0.00235 0.00211 0.00188 0.00167 0.00151 0.00138 0.00127 0.00118 

50 0.00504 0.00427 0.00384 0.00342 0.00303 0.00273 0.00249 0.00230 0.00214 

55 0.00801 0.00768 0.00691 0.00615 0.00546 0.00492 0.00449 0.00415 0.00385 

60 0.01396 0.01345 0.01208 0.01075 0.00954 0.00859 0.00784 0.00722 0.00668 

65 0.02772 0.02324 0.02092 0.01867 0.01664 0.01502 0.01375 0.01268 0.01176 

70 0.03528 0.03042 0.02891 0.02807 0.02739 0.02944 0.02647 0.02636 0.02632 

75 0.05979 0.05424 0.05216 0.05101 0.05005 0.05289 0.04876 0.04862 0.04856 

80 0.08404 0.07762 0.07222 0.06932 0.06697 0.07410 0.06386 0.06351 0.06337 

85 0.09827 0.09134 0.08304 0.07892 0.07574 0.08583 0.07174 0.07131 0.07113 

Burimi:Kalkulime të autorit 
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Tabela 4. 5   Femra (nMx) në vite 

  
2011 2010-

2015 

2015-

2020 

2020-

2025 

2025-

2030 

2030-

2035 

2035-

2040 

2040-

2045 

2045-2050 

0 0.00834 0.0067400 0.0055400 0.0049100 0.0044900 0.0042200 0.0041300 0.0041000 0.0040400 

1 0.00160 0.0012541 0.0012286 0.0012064 0.0011874 0.0011705 0.0011558 0.0011427 0.0011324 

5 0.00077 0.0006199 0.0006176 0.0006157 0.0006141 0.0006126 0.0006113 0.0006102 0.0006093 

10 0.00048 0.0003618 0.0003607 0.0003597 0.0003588 0.0003580 0.0003573 0.0003567 0.0003561 

15 0.00059 0.0003902 0.0003884 0.0003868 0.0003854 0.0003840 0.0003829 0.0003818 0.0003809 

20 0.00090 0.0008367 0.0008079 0.0007817 0.0007583 0.0007367 0.0007172 0.0006993 0.0006843 

25 0.00093 0.0008689 0.0008349 0.0008037 0.0007754 0.0007491 0.0007249 0.0007026 0.0006837 

30 0.00092 0.0008932 0.0008587 0.0008264 0.0007967 0.0007687 0.0007426 0.0007180 0.0006970 

35 0.00114 0.0009961 0.0009554 0.0009167 0.0008806 0.0008461 0.0008135 0.0007825 0.0007557 

40 0.00177 0.0013730 0.0013148 0.0012589 0.0012063 0.0011557 0.0011075 0.0010614 0.0010211 

45 0.00234 0.0015083 0.0014213 0.0013372 0.0012578 0.0011809 0.0011076 0.0010372 0.0009751 

50 0.00298 0.0022379 0.0021077 0.0019823 0.0018640 0.0017498 0.0016410 0.0015367 0.0014436 

55 0.00391 0.0034065 0.0031988 0.0030002 0.0028143 0.0026361 0.0024675 0.0023068 0.0021620 

60 0.00842 0.0079890 0.0075812 0.0071965 0.0068410 0.0065047 0.0061902 0.0058940 0.0056254 

65 0.01569 0.0110141 0.0102181 0.0094776 0.0088021 0.0081704 0.0075862 0.0070415 0.0065455 

70 0.02614 0.0205845 0.0190517 0.0176379 0.0163588 0.0151719 0.0140819 0.0130723 0.0121465 

75 0.04952 0.0383563 0.0355434 0.0329549 0.0306174 0.0284528 0.0264682 0.0246325 0.0229303 

80 0.07401 0.0702778 0.0654943 0.0610703 0.0570562 0.0533221 0.0498826 0.0466864 0.0436727 

85 0.11707 0.1075150 0.1010200 0.0949427 0.0893526 0.0840824 0.0791555 0.0745074 0.0699686 

Burimi: Llogaritje të autorit 

4.1.6 Migracioni 

Migracioni është komponenti më i vështirë për t’u vlerësuar, për arsye të mungesës së 

të dhënave të detajuara. Migracioni është një fenomen i pas viteve ’90-të. Shqipëria 

ka pësuar dy ikje masive në vitin ‘90-‘91 dhe në vitin ‘97-‘98. Më pas ky fenomen ka 

qenë gjithmonë prezent, por ritmet e largimit nga Shqipëria kanë ndryshuar. Të dhënat 

e Censusit të fundit treguan një rënie të numrit të popullsisë rezidente nga 3.1 milion 

që ishte në vitin 2001, në 2.8 milion në vitin 2011, pavarësisht rritjes natyrore pozitive 

(Lindje-Vdekje) që kemi pasur në këto vite. Kjo rënie ka ardhur si pasojë e 

emigracionit. Në vitet 1990-2001 është vlerësuar nga INSTAT se kanë emigruar rreth 

50.000 persona çdo vit, ndërsa në vitet 2001-2011 migracioni neto është 40.000 

persona çdo vit. 
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Nga të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë vihet re një rritje e numrit të 

personave të kthyer. Shumica e personave të emigruar nga Shqipëria ndodhen në Itali 

dhe Greqi. Kthimi i lartë më së shumti është si pasojë e krizës ekonomike që po 

kalojnë këto vende. Kështu 61.8 përqind e personave të kthyer kanë ardhur nga 

Greqia dhe 24.7 përqind nga Italia. 

Figura 4. 8   Popullsia banuese shqiptare që ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit 

dhe është kthyer pas 1 janarit 2001 sipas vitit të kthimit. 

Burimi: INSTAT-Census 2011(www.instat.gov.al ) 

Nga ana tjetër numri i personave të larguar nga Shqipëria në dekadën e fundit ka 

ardhur gjithmonë duke u rritur nga njëri vit në tjetrin, siç edhe mund të shihet në 

grafikun 4.9. 

Figura 4. 9   Personat e larguar nga Shqipëria në vite 

Burimi INSTAT(www.instat.gov.al ) 

Si konkluzion mund të themi se si pasojë e ritmeve të larta të migracionit jashtë vendit 

dhe një indeksi sintetik lindshmërie më të vogël se 2.1 popullsia e vendit tonë në 

dekadën e fundit ka ardhur duke u ulur çdo vit. 

 

http://www.instat.gov.al/
http://www.instat.gov.al/
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4.1.7 Projeksionet e migracionit 

Projeksionet e migracionit janë parashikimet më të vështira për t’u bërë sepse 

mungojnë të dhënat e detajuara në vite. Kjo bën që të mos kemi një trend të fluksit të 

migracionit. Projeksionet mbi migracionin mbështeten në vlerësimet e numrit të 

imigrantëve në të shkuarën si edhe në numrin e emigrantëve (persona të kthyer). 

Në disa vende që kanë provuar emigrime të shumta (si p.sh. Koreja e Jugut, Meksika 

ose Maroku), flukset barazohen pas të paktën 15 deri 20 vitesh (De Haas 2007). 

Shumë zona periferike tashmë provuan një shpopullim të fortë dhe nxitja e emigrimit 

pritet të reduktohet në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, emigrimi për arsye pune në 

Itali dhe Greqi u ul, pasi emigrimi shqiptar u transformua nga një emigrim i dominuar 

nga meshkujt në një emigrim familjar ose martesor, ndërkaq edhe arsimimi luan një 

rol të rëndësishëm. Duke pasur parasysh nivelet e emigrimit për të dy gjinitë gjatë 

dekadës së fundit, janë supozuar tendenca të ngjashme në të ardhmen si për meshkujt 

ashtu dhe për femrat. Prurjet e imigrimit përbëhen kryesisht nga migrantë që kthehen. 

Numri i tyre kohët e fundit është rritur edhe për shkak të krizës në Greqi dhe Itali, por 

pritet të reduktohet më vonë me daljen nga kriza. Megjithatë Shqipëria mund të bëhet 

tërheqëse për emigrantët jashtë vendit, siç supozohet në hipotezat e mëposhtme. 

Shkalla e kësaj tërheqjeje supozohet të varet nga ritmi i rritjes ekonomike në Shqipëri. 

Emigrantët do të fillojnë gjithashtu të arrijnë moshën e pensionit dhe, ndoshta, të 

kthehen gjithnjë e më shumë në fund të viteve 2020. Të gjitha supozimet japin një 

emigrim më të lartë sesa imigrimi, kështu që migracioni neto do të mbetet negativ, por 

supozimet ndryshojnë kryesisht tek ritmi i rënies së emigrimit Kështu supozimi për 

migracionin është se Shqipëria do të vazhdojë të ketë migracion në nivele të larta edhe 

në të ardhmen, por migracioni neto (imigrantë-emigrantë) do të fillojë të ulet.  

Në vitet e para migracioni neto do të jetë më i lartë se shtesa natyrore e popullsisë, por 

më pas shtesa natyrore do jetë më e madhe dhe si pasojë do të fillojë një rritje e 

popullsisë. Këto projeksione mbështeten në variantin mesatar të lindshmërisë. 

Figura 4. 10   Projeksionet migracionin neto në vite 

Burimi: Llogaritje të autorit 
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4.1.8 Projeksionet e popullsisë 

Në parashikimet për projeksionet e popullsisë, në këtë studim, janë marrë parasysh 

kombinimi i hipotezave për lindshmërinë, vdekshmërinë dhe migracionin.  

Varianti i ulët konsiston në bërjen e projeksioneve duke iu referuar Hipotezave Low 

(ulët) për secilin nga komponentët. Kjo do të thotë që indeksi sintetik i fekonditetit 

(TFR) parashikohet të bjerë dhe të arrijë vlerën 1.25. Jetëgjatësia parashikohet po 

sipas të njëjtës hipotezë dhe për pasojë edhe nmx-et janë të përllogaritur për këtë 

variant. Për sa i takon migracionit neto në këtë variant janë përdorur parashikimet për 

ritme të ulëta të rënies së këtij treguesi.  

Varianti mesatar bën parashikim për projeksionet duke u bazuar në hipotezat e mesme 

për secilin nga komponentët, ndërsa varianti i lartë bazohet në hipotezat e larta (high). 

Kështu, sipas variantit  të ulët, popullsia e Shqipërisë do të vazhdojë të ulet deri në 

vitin 2030 ku parashikohet që popullsia të jetë rreth 2.47 milion banorë. Sipas 

variantit të mesëm rënia e popullsisë do të vazhdojë deri në vitin 2025. Sipas variantit 

të lartë, që është edhe varianti më optimist, rënia e popullsisë së vendit tonë përfundon 

në vitin 2020 dhe më pas do të kishim një rritje të numrit të popullsisë si pasojë kjo e 

një TFR-je rrotull normës së zëvendësimit dhe një shkalle relativisht të ulët të 

migracionit. 

Figura 4. 11   Variantet për popullsinë sipas tre hipotezave (në mijë) 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Projeksionet e detajuara të popullsisë për sa i përket strukturës moshore dhe 

vendbanimit urbane/rurale janë bërë mbi bazën e hipotezave medium ku: 

 Hipoteza mesatare: supozohet se në vitin 2050 TFR do të jetë 1.75; 
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 Hipoteza mesatare: supozohet se jetëgjatësia do të rritet dhe do të jetë 79 për 

meshkujt dhe 83 për femrat në vitin 2050; 

 Llogaritjet e nmx-ve për meshkuj dhe femra në bazë të dy hipotezave medium 

të mësipërme; 

 Projeksionet mbi migracionin net që do të vijnë duke u ulur. 

Sipas këtyre projeksioneve popullsia e Shqipërisë do të vazhdojë të zvogëlohet deri në 

vitin 2025 dhe më pas do të fillojë ritmet e rritjes edhe pse modeste. 

Sipas projeksioneve të popullsisë, një fenomen tjetër që po vihet re është edhe rritja e 

indeksit të moshës së vjetër i cili në vitin 2055 parashikohet të jetë 26.1 përqind. Kjo 

do të thotë se në të ardhmen Shqipëria do të përballet me problemin e plakjes së 

popullsisë. Plakja e popullsisë ka një ndikim negativ mbi skemat e pensioneve PAYG. 

Ky është një nga problemet më të mëdha që shkaktoi krizën e skemave të pensioneve 

në vendet e zhvilluara pas vitit 2008. 

Figura 4. 12   Projeksionet e indeksit të grup-moshave në vite 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

4.1.9 Projeksionet sipas vendbanimeve urbane rurale 

Vlerësimet dhe projeksionet për popullsinë urbane bëhen duke u bazuar në trendin e 

ndryshimeve të përqindjes së popullsisë që jeton në zonat urbane. Zonë urbane në këtë 

studim do të quhen të gjithë ato vendbanime që konsiderohen të tilla sipas ligjit për 

ndarjen territoriale që është në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Për projeksionet e 

shkallës së urbanizimit është përdorur softi RUP dhe në bazë të këtyre parashikimeve 

qëndron supozimi se shkalla e vdekshmërisë në zonat urbane dhe rurale është e njëjtë.  
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Raporti i popullsisë urbane me atë rurale në vite ka ardhur duke u rritur. Kështu, në 

vitin 2001 42.2 përqind e popullsisë jetonte në zonat urbane ndërsa, në vitin 2011 

përqindja e popullsisë që jeton në zonat urbane është 52.4 përqind. 

Figura 4. 13   Raporti i popullsisë urbane/rurale në vite 

 

Burimi INSTAT(www.instat.gov.al ) 

Llogaritjet për shkallën e urbanizimit përfshijnë interpolimin e të dhënave të dekadës 

së fundit dhe më pas ekstrapolimin duke u kthyer mbrapsht në vitin e parë që kemi të 

dhëna. Disa nga këto llogaritje (intrapolim apo ekstrapolim) bazohen në raportin e 

popullsisë që jeton në zonat urbane me atë që jeton në zonat rurale. 

                                                              (16) 

  është popullsia që jeton në zonat urbane në momentin t të kohës; 

 është popullsia që jeton në zonat rurale në momentin t të kohës; 

Ky tregues në dekadën e fundit ka ardhur duke u rritur çdo vit. 

Shkalla e urbanizimit, që është raporti në përqindje i popullsisë që jeton në zonat 

urbane me popullsinë gjithsej, do të ishte: 

                                                       (17) 

Le të jetë  rritja e raportit urban/rurale 

                             )     (18) 

Duke përdorur dy ekuacionet e mësipërme do të kishim 

                       )- )]                     (19) 

http://www.instat.gov.al/
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Le të jetë T - momenti i kohës në intervalin (t:t+n) dhe duke transformuar ekuacionin 

e mësipërm do të kishim që raporti urbane/rurale në momentin T do të ishte: 

                                                            (20) 

Ekuacioni i fundit përdoret në të njëjtën mënyrë për të bërë ekstrapolimin mbrapsht në 

kohë. Duke i mbështetur në formulën e mësipërme janë kryer parashikimet për 

popullsinë urbane dhe rurale në vite. Kështu, raporti i popullsisë urbane me atë rurale 

në vite do të shkojë sipas grafikut të mëposhtëm. 

Figura 4. 14   Projeksionet për raportin popullsi urbane/rurale në vite 

 Burimi: Llogaritje të autorit 

Kjo do të thotë që sipas këtij parashikimi përqindja e popullsisë urbane në 2020 do të 

jetë 61.7 përqind dhe në 2040 rreth 78.8 përqind e popullsisë do të jetojë në zonë 

urbane. 

Si konkluzion mund të themi se popullsia e Shqipërisë do të vazhdojë të ulet edhe për 

disa vite si pasojë e një rritjeje natyrore të ulët dhe një shkalle emigracioni të lartë. 

Nga ana tjetër në vitet e ardhshme parashikohet një rritje e indeksit të moshës së 

vjetër, që do të thotë do të rritet përqindja e popullsisë mbi 65 vjeç. Kjo do të vijë si 

pasojë e një shkalle lindshmërie të ulët dhe e rritjes së jetëgjatësisë. Shkalla e ulët e 

lindshmërisë do të thotë ulje e numrit të kontribuesve në të ardhmen dhe rritja e 

indeksit të moshës së vjetër do të thotë rritje e numrit të pensionistëve në vitet në 

vazhdim. Pavarësisht se sot mund të themi se Shqipëria ka një popullsi me moshë 

relativisht të re, në dekadat e ardhshme, parashikohet se do të fillojë të jetë prezent 

fenomeni i plakjes së popullsisë. Kjo gjë duket qartë në grafikët e mëposhtëm për 

piramidat e popullsisë sipas projeksioneve deri në vitin 2050. 
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Figura 4. 15   Projeksionet për piramidat moshore në vite 

2011 

 

              2020        2030 

     

        2040      2050 

      

Burimi: Llogaritje të autorit 
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4.2 Supozimet  dhe projeksionet makro-ekonomike 

 

Parashikimet për situatën makro-ekonomike përfshijnë projeksione për forcat e punës, 

kontribuuesit, pensionistët, rritjen ekonomike, inflacionin. 

 

4.2.1 Forcat e punës 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës 

Para viteve ’90-të të gjithë personat që ishin të aftë për të punuar dhe që ishin në 

moshë pune, sipas ligjit në fuqi të atëhershëm, kishin një punë. Shkalla e pjesëmarrjes 

në forcat e punës ishte shumë e lartë dhe shkalla e papunësisë ishte pothuajse zero. 

Pas rënies së regjimit komunist situata në tregun e punës ndryshoi shumë.  Shkalla e 

pjesëmarrjes në tregun e punës ra si pasojë e disa faktorëve: 

 Socialë: si rritja e viteve të shkollimit, si pasojë edhe e liberalizimit të arsimit 

të lartë. 

 Demografikë: migracioni i brendshëm dhe i jashtëm, rënia e vazhdueshme e 

indeksit sintetik të fertilitetit. 

 Institucionalë: daljet e parakohshme në pension apo asistencë veçanërisht në 

fillim të viteve ’90-të, ndryshimet e mëpasshme të moshës së pensionit etj. 

 Ekonomikë: niveli i papunësisë, të ardhurat mesatare etj. 

Tabela 4. 6   Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës në vite 

Grup-mosha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

15-29 50.1 41.6 45.6 44.3 54.8 47.6 

30-64 75.6 71.8 73.2 74.4 76.7 75.5 

15-64 65.4 62.1 62.1 62.3 68.5 65.5 

15+ 58.0 53.3 55.1 55.2 60.3 57.9 

Meshkuj             

15-29 57.1 48.2 52.5 51.6 62.2 55.6 

30-64 86.5 84.1 87.2 86.3 85.2 85.5 

15-64 74.7 72.4 73.5 72.3 76.4 74.3 

15+ 66.9 61.7 64.9 64.0 67.9 66.2 

Femra             

15-29 43.2 35.6 39.8  37.4  47.0 39.1 

30-64 64.9 60.9 60.3  63.3  68.6 65.9 

15-64 56.2 52.9 51.8  52.9  60.8 56.6 

15+ 49.5 45.7 46.2  46.9  52.9 49.7 
Burimi INSTAT AFP 2007-2012 

Siç shihet edhe nga tabela 4.6  shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës ka pësuar një 

rënie prej rreth tre pikë në përqindje në vitin 2012 krahasuar me vitin 2011. Nga ana 
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tjetër shkalla e pjesëmarrjes së meshkujve 15-64 vjeç në forcat e punës në vitin 2012 

është 74.3 për qind krahasuar kjo me 56.6 përqind  që është për femrat në të njëjtën  

grup-moshë dhe  në të njëjtin vit. Viti 2013 si pasojë edhe e krizës ekonomike shënon 

një rënie të shkallës së pjesëmarrjes në forcat e punës duke arritur në 48.5 përqind në 

tremujorin e fundit. 

Figura 4. 16   Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, 15-64 vjeç,  për vitin 2013 

 

Burimi INSTAT AFP 2013 

Punësimi 

Shkalla e punësimit që nga viti 2007 sipas anketës së forcave të punës të organizuar 

nga INSTAT ka qenë rreth 50 përqind, ndërkohë që në vitin 2013 pësoi një rënie duke 

arritur në 42.6 përqind në tremujorin e fundit të vitit 2013.  

Figura 4. 17   Shkalla e punësimit sipas gjinisë në vite 

Burimi INSTAT AFP 2007-2013 

Shkalla më e lartë e punësimit është tek grup-moshat 30-54 vjeç dhe më e ulët tek 

grup-moshat e reja, kjo edhe për shkak të rritjes së viteve të shkollës. 
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Figura 4. 18    Shkalla e punësimit sipas grup-moshës në vitin 2012 
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Burimi INSTAT AFP 2012 

Papunësia 

INSTAT ka filluar ri-llogaritjen e shkallës së papunësisë sipas përkufizimeve të reja të 

EUROSTAT, dhe parashikon që shkalla e papunësisë të shkojë në rreth 19 përqind. 

Sipas përkufizimeve të reja personat të cilët kanë tokë dhe prodhojnë vetëm për vet-

konsum, pra nuk tregtojnë produkte të prodhuara, nuk konsiderohen të punësuar. Po 

kështu, nuk konsiderohen të punësuar edhe personat të cilët punojnë disa orë në javë 

dhe do të donin të kishin një punë.  

Parashikimet për punësimin 

Parashikimet për llogaritjen e shkallës mesatare të pjesëmarrjes në forcat e punës 

bëhen me anë të formulës së mëposhtme
23

: 

     (21) 

       (22) 

Ku  është limiti i sipërm i grup-moshës 

  është limiti i poshtëm i grup-moshës 

g  është gjinia 

t është periudha kohore 

                                                             
23

 Subramaniam Iyer—Actuarial mathematics of social security pensions 
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 është shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për këtë grup-moshë në vitin t 

Pop është popullsia 

p është struktura e popullsisë 

Kështu popullsia aktive (të punësuar + të papunë) për një grup-moshë të caktuar 

llogaritet me anë të formulës: 

           (23) 

Totali i popullsisë aktive në tregun e punës do ishte: 

   (24) 

Numri i personave të punësuar në një vit të caktuar llogaritet me anë të formulës: 

)],,%(1[),,(),,( gtaugtaLFgtaEM       (25) 

Ku ),,%( gtau  është shkalla e papunësisë në një vit të caktuar. 

Për efekte të llogaritjes së numrit të kontribuuesve kam ngritur tre hipoteza, 

mbështetur në disa parashikime të Ministrisë së financave dhe FMN-së, sipas së 

cilave
24

: 

 Hipoteza minimale shkalla e papunësisë ulet me ritme të ngadalta duke u bërë 

12 përqind në vitin 2030 dhe më pas është mbajtur konstante.  

 Hipoteza e mesme shkalla ulet me ritme të mesatare dhe arrin në 10.9 përqind 

në vitin 2030 dhe më pas është mbajtur konstante. 

 Hipoteza maksimale shkalla ulet me ritme të shpejta duke u bërë 8.5 përqind 

në vitin 2030 dhe më pas është mbajtur konstante 

                                                             
24

 http://www.tradingeconomics.com/albania/forecast dhe parashikime të Ministrisë së Financave dhe 

FMN - ECONOMIC AND FISCAL PROGRAM 2014-2016 

http://www.tradingeconomics.com/albania/forecast
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Kështu bazuar në këto hipoteza numri i personave të punësuar në vite do të ishte: 

Tabela 4. 7   Projeksionet për numrin e të punësuarve (në mijë) 

  2013 2015 2020 2030 2050 

Varianti minimal 743.9 858.6 893.1 1,028.40 1,180.50 

Varianti mesatar 795.0 878.6 913.1 1,039 1,214.97 

Varianti maksimal 867.9 911.6 1,069.20 1,336.50 1,227.40 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Supozime për numrin e kontribuesve 

Ulja e shkallës së papunësisë dhe si pasojë rritja e numrit të të punësuarve sjell 

gjithashtu rritjen e numrit të kontribuesve.  

Përqindja e numrit të kontribuesve urbanë ndaj popullsisë në moshë pune është 

supozuar të rritet gradualisht gjatë gjithë periudhës së parashikimit. Raporti i numrit të 

kontribuesve urbanë me popullsinë në moshë pune rritet gradualisht nga 24.5% të 

totalit të popullsisë në moshë pune në vitin bazë në 35% në vitin 2050. 

Numri i kontribuesve në skemën rurale është supozuar në ulje deri në vitin e fundit 

të parashikimit. Arsyet e uljes së numrit të kontribuesve në skemën rurale janë: skema 

nuk është inkurajuese, lëvizja e popullsisë rurale drejt zonave urbane, niveli i ulët i 

produktivitetit në fshat dhe kultura e dobët në drejtim të derdhjes së kontributeve për 

sigurimin e pleqërisë. 

Informaliteti 

Tregu i punës në Shqipëri karakterizohet nga një shkallë e lartë informaliteti, i 

shprehur ky në dy format e veta: si mos-deklarim i personave të punësuar (më shumë 

në zonat rurale se ato urbane) dhe deklarim më i ulët i pagës dhe si rrjedhojë zvogëlim 

të pagesës për kontribute për sigurime shoqërore (më së shumti në zonat urbane). Në 

skemën aktuale llogaritja e masës së pensionit bazohet ne pagën mesatare të 10 viteve 

të fundit, me kusht që personi të jetë 60 (65) vjeç për gratë (burrat) dhe të ketë 

derdhur kontribute për 35 vjet. Siç edhe kuptohet nga mënyra e llogaritjes kontributet 

e derdhura në vitet e para të punës nuk kanë efekt në masën e pensionit, por janë 

thjesht vite kontributive. Kjo ka çuar në rritjen e informalitetit në deklarimin e pagës 

mujore. Nuk ka një studim lidhur me shkallën e informalitetit në tregun e punës dhe 

nga ana tjetër matja e këtij treguesi është shumë e vështirë. Aktualisht sipas INSTAT-
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it (www.instat.gov.al tregu i punës) ka rreth 921,400 persona të punësuar për vitin 

2013 dhe sipas ISSH (www.issh.gov.al statistika të vitit 2013) ka 702,86 kontribues. 

Supozime për moshën e daljes në pension 

Mosha ligjore e daljes në pension është 65 për meshkujt dhe 60 për femrat dhe mbetet 

e pandryshuar gjatë gjithë periudhës për skenarin që sistemi mbetet deri në fund i tipit 

PAYG.  

Prognozimi i numrit të përfituesve 

Skema e sigurimeve shoqërore përmban tre kategori përfituesish: pensione pleqërie, 

invaliditeti dhe familjare. Parashikimet për numrin e përfituesve në këtë studim janë 

bërë vetëm për personat që përfitojnë pension pleqërie të pjesshëm ose të plotë, si 

edhe të ndara sipas vendbanimit (urbane apo rurale). Për këtë është përdorur metoda e 

ekstrapolimit që mbështetet në numrin faktik të pensionistëve ndër vite, sipas 

statistikave të publikuara nga ISSH. 

4.2.2 Supozime makroekonomike 

Rritja PBB-së reale deri në vitin 2017 përputhet me parashikimin e Ministrisë së 

Financave dhe FMN për këtë tregues. PBB arrin vlerën 4 përqind në 2020 dhe më pas 

është mbajtur konstante deri në fund të parashikimit. 

Llogaritja e këtij treguesi për arsye të njohura paraqet vështirësi. Madhësia e tij varet 

nga një varg rrethanash: nga veçoritë e degës ku hapen vendet e reja të punës, nga 

niveli i teknologjisë, nga  rajoni ku investohet etj.  

Tabela 4. 8   Parashikimet për inflacionin25  

 2013 2014 2015 2016 2017 2030 2050 

Rritja GDP reale 1.9% 2.3% 3.0% 3.0% 3.3% 4% 4.0% 

Rritja pagës reale  0% 3.0% 3.0% 3.3% 4% 4.0% 

Inflacioni 
          

2.0%  

          

2.2%  

          

2.4% 

          

2.5%  

          

3.0% 

          

3.0%  3.0%  

Burimi: Llogaritje të autorit 

                                                             
25

 Ministria e Financave, FMN dhe nga Banka e Shqipërisë deri në vitin 2017. 

http://www.instat.gov.al/
http://www.issh.gov.al/
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Supozimet për indeksimin e pensioneve 

Përsa i përket indeksimit të pensioneve, në këtë studim është bërë supozimi se do të 

bëhet me normën e inflacionit, kjo edhe për shkak të krizës ekonomike që po kalon 

vendi. 

Supozimet për indeksimin e pagave 

Për vitin 2014 pagat janë mbajtur të pandryshuara sipas vendimit të Këshillit të 

Ministrave, ndërsa në vitet më pas ato indeksohen me rritjen PBB-së nominale. Për 

këtë supozim janë përdorur parashikimet e Ministrisë së Financave dhe FMN-së për 

rritjen e PBB-së nominale dhe paga mesatare deri në vitin 2012 e llogaritur nga 

INSTAT.  

Tabela 4. 9   Projeksionet për indeksimin i pagave në Lekë 

  2012 2013 2015 2020 2025 2030 

Paga mesatare 37,305 38,312.2 41,041.1 53,022.5 70,724.6 95,003.2 

Paga minimale 22,000 22,594.0 24,203.3 31,269.1 41,708.7 56,026.5 

PBB nominale 2.7 3.0 5.12 5.34 6.08 6.08 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Në skemën urbane përqindja e kontributit për pensione është 21.6 përqind dhe 

mbetet e pandryshuar deri në vitin e fundit të parashikimit. 

Në skemën rurale të vetëpunësuarit në bujqësi derdhin kontribut në masa të 

përcaktuara me VKM çdo vit (e ndryshme për zonat fushore e malore), masa të cilat 

janë shumë më të vogla se kontributi që derdh një i vetëpunësuar në qytet. Pjesa tjetër 

e këtij kontributi deri tek kontributi minimal, derdhet nga Buxheti i Shtetit. Kështu, 

kontributi për pensione i të vetëpunësuarve në bujqësi në vitin 2012 përbën rreth 5.8% 

të pagës minimale. 

Sipas strategjisë së barazimit të kontributit minimal të skemës rurale me atë urbane, 

në model është supozuar që përqindja e kontributit që derdhin të vetëpunësuarit në 

bujqësi të rritet gradualisht (me të njëjtën masë reduktohet kontributi që Buxheti i 

Shtetit derdh për llogari të të vetëpunësuarve në bujqësi) derisa në vitin 2025 masa e 

kontributit që paguan një i vetëpunësuar në bujqësi të barazohet me kontributin 

minimal. Në këtë vit, përqindja e kontributit për pensione që derdh i vetëpunësuari në 

bujqësi do të jetë 21.6 % dhe kjo përqindje do të mbetet konstante deri në vitin e 

fundit të periudhës së parashikimit.  
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Strategjia e barazimit të kontributit minimal të qytetit dhe fshatit është supozuar të 

jetë si më poshtë: 

Tabela 4. 10   Supozime për masën e kontributit për zonat rurale 

 2014 2017 2020 2022 2025 

% e vetëpunësuar në 

bujqësi 11.4% 13.9% 16.4% 18.9% 21.6% 

% Buxhetit i Shtetit 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 0.0% 

Burimi: Llogaritje të autorit 

4.3 Rezultatet e parashikimit 

Duke analizuar të dhënat e popullsisë sipas moshave, për të gjithë periudhën e 

parashikimit deri në vitin 2050, vihet re një plakje e popullsisë shqiptare në të 

ardhmen afatgjatë, e cila reflektohet në rritjen e koeficientit të varësisë së të 

moshuarve. 

Figura 4. 19   Projeksione për koeficientin e varësisë së të moshuarve 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Si përfundim, mund të themi se popullsia e Shqipërisë do të vazhdojë të ulet edhe për 

disa vite si pasojë e një rritjeje natyrore të ulët dhe një shkalle emigracioni të lartë. 

Nga ana tjetër në vitet e ardhshme parashikohet një rritje e indeksit të moshës së 

vjetër, që do të thotë do të rritet përqindja e popullsisë mbi 65 vjeç. Kjo do të vijë si 

pasojë e një shkalle lindshmërie të ulët dhe e rritjes së jetëgjatësisë. Shkalla e ulët e 

lindshmërisë do të thotë ulje e numrit të kontribuesve dhe rritja e indeksit të moshës 

së vjetër do të thotë rritje e numrit të pensionistëve në vitet në vazhdim.  

Këto fenomene demografike të cilat dëshmojnë për një plakje të popullsisë shqiptare 

në perspektivën afatgjatë, shoqërohen edhe me ndryshime në treguesit e skemës së 

sigurimeve shoqërore.  
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Koeficienti e varësisë së sistemit, i cili tregon raportin përfitues/kontribuues, fillon të 

ketë një ulje të lehtë. Në këto skenarë është supozuar rritje e shkallës së punësimit dhe 

informaliteti në tregun e punës është zero. 

Figura 4. 20   Koeficienti i varësisë së sistemit sipas tre hipotezave për numrin e 

kontribuuesve. 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Shkalla e zëvendësimit 

Shkalla e zëvendësimit llogaritet si raport i pagës mesatare aktuale me pensionin 

mesatar aktual. Nisur nga fakti që rritja së pagës mesatare ndjek ritmet e rritjes së 

pjesës intensive të PBB-së, ndërsa pensionet ekzistuese llogariten mbi pagat mbi të 

cilat janë derdhur kontributet në vitet e mëparshme dhe indeksimi i pensioneve bëhet 

me inflacion, shkalla e zëvendësimit do të pësojë ulje në vitet që vijnë. 

Figura 4. 21   Shkalla e zëvendësimit e sistemit 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Në këtë rast pensioni mesatar zëvendëson vetëm 21.9 përqind të pagës mesatare të 

vitit 2040, gjë që tregon edhe një herë nevojën urgjente për reformimin e skemës së 

pensioneve. 

Rezultati financiar 

Grafiku i mëposhtëm tregon ecurinë në vite të të ardhurave si pjesë e PBB-së dhe 

shpenzimeve si pjesë e PBB-së. (në rastin kur numri i kontribuuesve rritet sipas 

hipotezës mesatare). 

Figura 4. 22   Të ardhurat dhe shpenzimet e skemës në tërësi për të gjithë 

periudhën e parashikimit 

Burimi: Llogaritje të autorit 

Ndonëse rriten gradualisht, ritmi i rritjes së shpenzimeve është shumë më i lartë se 

ritmi i rritjes së të ardhurave duke e bërë skemën edhe më të paqëndrueshme nga ana 

financiare. Si rrjedhim, deficiti aktual i skemës së pensioneve do të vazhdojë të 

thellohet duke arritur pikën kulmore në vitin 2025 me 2.27% të PPB-së. Më pas 

deficiti nis e reduktohet gradualisht duke kaluar në pozitivisht në vitin 2033. 

Në totalin e të ardhurave janë përfshirë kontributet e paguara nga kontribuuesit, dhe 

në këtë rast është 21,6 përqind e pagës mesatare në zonat urbane. Për kontribuusit 

ruralë është përdorur shkalla e mësipërme.  

Në 31 korrik 2014 qeveria shqiptare prezantoi reformën e pensioneve, ku nëder të 

tjera parashikohet “Rritja graduale e moshës së daljes në pension për gratë me dy 

muaj në vit, për të arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Që nga viti 2032 mosha e daljes në 
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pension për burrat do të rritet me një muaj në vit dhe për gratë me dy muaj në vit duke 

arritur në 67 vjeç për të dy sekset në vitin 2056”
26

. Nga ana tjetër, në po të njëjtin 

dokument, është bërë edhe supozimi për parashikim e numrit të kontribuesve ruralë 

ku:  

“Numri i kontribuesve në skemën rurale është supozuar në ulje deri në vitin e 

fundit të parashikimit. Është parashikuar që numri i kontribuesve ruralë në vitin e 

fundit të parashikimit të jetë sa 40% e numrit të kontribuesve në fillim të periudhës. 

Arsyet e uljes së numrit të kontribuesve në skemën rurale janë: skema nuk është 

inkurajuese, lëvizja e popullsisë rurale drejt zonave urbane, niveli i ulët i 

produktivitetit në fshat dhe kultura e dobët në drejtim të derdhjes së kontributeve për 

sigurimin e pleqërisë.” Bazuar në këto të dhëna kam rindërtuar edhe një herë modelin 

aktuarial të parashikimeve për skemën PAYG. Siç mund të shihet nga grafiku 4.23 në 

vitin 2030 shkalla e zëvendësimit të sistemit do të jetë 29,1 përqind. 

Figura 4. 23   Shkalla e zëvendësimit e sistemit 

 

Burimi:Llogaritje të autorit 

Meqënëse sipas parashikimeve të qeverisë shqiptare, kontributet e zonave rurale do të 

barazohen me ato urbane brënda vitit 2017, diferenca midis të ardhurave dhe 

shpenzimeve është më e vogël, por gjithsesi shpenzimet janë të larta krahasuar me të 

ardhurat që do të gjenerojë sistemi i sigurimeve. 

 

 

 

                                                             
26

 Dokumenti i politikave të pensioneve- Ministria e mirëqënjes sociale dhe rinisë 
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Figura 4. 24   Të ardhurat dhe shpenzimet e skemës në tërësi për të gjithë 

periudhën e parashikimit 

 

Burimi:Llogaritje të autorit 

Në totalin e shpenzimeve janë përfshirë shpenzimet për pensionet e pleqërisë, të 

invaliditetit dhe familjare.  

4.4 Një skemë e re private 
 

Një variant i reformimit të skemës do të ishte privatizimi i saj. Në këtë parashikim 

mbahen të njëjta parashikimet demografike të kryera më sipër, si edhe parashikimet e 

kryera përsa i takon forcave të punës, papunësisë dhe PBB-së. Parashikimet për 

numrin e pensionistëve dhe masa e përfitimit të pensionit mbeten të njëjta, për 

kategorinë e personave që do të mbeten në skemën aktuale. 

Në këtë variant kam supozuar që të gjithë personat mbi 50 vjeç mbeten në skemën 

aktuale. 

Personat nga 35 deri 49 vjeç kanë të drejtë zgjedhin nëse do të preferonin skemën 

publike apo atë private. 

Personat nën 34 vjeç hyjnë me detyrim në skemën private. 

Supozimi im është që personat që mbeten në skemën publike do të vazhdojnë me të 

njëjtat rregulla dhe me atë masë kontributi dhe përfitimi. 

Personat që aktualisht janë në skemën publike dhe duan të kalojnë në skemën private, 

shteti duhet tu paguajë të gjitha kontributet e derdhura deri tani në një kompani 

private fondi pensionesh. Më pas ata do të vazhdojnë me skemën private. 

I njëjti rregull vlen edhe për personat që janë nën 34 vjeç, por që kanë derdhur 

kontribute deri tani. 

Liberalizimi i tregut të sigurimeve do të sillte zgjidhjen e çështjes së sigurimeve në 

mënyrë përfundimtare dhe qeveria më pas do të luante vetëm rolin monitorues të 

tregut, si edhe do të kujdesej për zbutjen e varfërisë në përgjithësi dhe në veçanti në 

grupin e personave të moshës së tretë. Një treg privat pensionesh do të siguronte një 
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shkallë më të mirë mbulimi dhe nga ana tjetër fondet private të pensioneve do të 

siguronin një shkallë më të lartë kthimi të investimit.  

Balanca financiare e një skeme të tillë paraqitet në figurën 4.25.  Në fillim defiçiti 

buxhetor rritet me ritme të shpjeta dhe më pas fillon e reduktohet deri sa pas vitit 2040 

skema e pensioneve ka bilanc pozitiv. Kjo do të kërkonte një financim të fuqishëm 

nga ana e qeverisë (p.sh. duke shitur ndonjë aset publik), por në terma afat-gjatë do të 

rezultonte një investim fitimprurës. 

Figura 4. 25   Balanca financiare e skemës se reformuar private (DC) 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

4.5 Skema e re e reformuar (Varianti i qeverisë) 
 

Në fillim të korrikut 2014 qeveria ka bërë publike dy variante për reformimin e 

skemës së pensioneve që ka për qëllim rritjen e qëndrueshmërisë financiare të skemës, 

përmes forcimit të lidhjes mes kontributeve të derdhura dhe përfitimeve të marra, si 

edhe reduktimin e varfërisë përmes dhënies së një pensioni social.  

Varianti i parë: 

Formula e përllogaritjes së masës së pensionit do të jetë: 

P = PS + Sh            (26) 

Ku: 

- P është masa e pensionit mujor; 

- PS është pensioni social, masa e të cilit është jo më e lartë se sa masa e 

pensionit të pjesshëm që arrihet nga skema kontributive;  

- Sh është shtesa vlera e së cilës është 1% e vlerës së bazës së vlerësueshme për 

çdo vit, e cila përfaqëson raportin e kontributeve mesatare në vitin aktual me 

kontributet mesatare të viteve të mëparshme.  

 Rregulla të sakta e strikte për indeksimin e masës së pensionit, duke parashikuar 

vetëm indeksim me inflacionin.  
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 Heqja e tavanit të pensionit maksimal.  

 Njehsimi i pagës minimale kontributive me pagën minimale zyrtare dhe indeksimi 

i pagës maksimale kontributive me nivelin e inflacionit.  

 Rritja e viteve të kontributit për sigurimin shoqëror nga 35 në 40 vjet deri në vitin 

2025.  

 Rritja graduale e moshës së daljes në pension për gratë me dy muaj në vit, për të 

arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Që nga viti 2032 mosha e daljes në pension për 

burrat do të rritet me një muaj në vit dhe për gratë me dy muaj në vit duke arritur 

në 67 vjeç për të dy sekset në vitin 2056.  

 Heqja e privilegjeve për njohjen e periudhave të sigurimit pa paguar kontribute 

për gratë, siç është njohja e viteve të studimit si vite të siguruara.  

 Përmirësimi i mënyrës së llogaritjes së pensioneve për nënat me shumë fëmijë dhe 

pensionet familjare duke përcaktuar si moshë për përfitimin e pensionit nga 

bashkëshortët, moshën e daljes në pension.  

 Rritja e normës së kontributit për zonat rurale duke barazuar kontributet e 

fermerëve me ato të zonave urbane deri në vitin 2017.  

 Përmirësimi i formulës së pensioneve të zonave rurale. Sot, një fermer që ka mbi 

17 vjet e gjashtë muaj sigurime në shtet ose si i vetëpunësuar, përfshi edhe 

sigurimet në kooperativë, përfiton pension shteti. Kjo periudhë sigurimi do të 

rritet gradualisht (1 vit në vit) deri në shuarjen tërësore të njohjes së periudhës si 

ish kooperativist.  

 Vendosja e elementeve dekurajuese për dalje në pension të parakohshëm dhe 

inkurajimi i daljes vonë në pension.  

 Të gjithë individët që nuk plotësojnë kushtet e nevojshme për përftimin e një 

pensioni do të përfitojnë një pension social, i cili mund të përfitohet vetëm nga 

individët mbi 70 vjeç që kanë qenë rezident në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit. 

Masa e këtij pensioni do të jetë jo më e madhe sesa masa e pensionit të pjesshëm 

që arrihet nga skema kontributive. Ky pension do të jepet duke patur si kusht 

verifikimin e të ardhurave dhe do të financohet nga buxheti i shtetit.  

 Pensionet suplementare shtetërore për funksionarët politikë, profesorët, 

ushtarakët etj., do të rishikohen me synim lidhjen më të mirë mes kontributit dhe 

përfitimit dhe uljen e subvencioneve nga shteti. Reforma do të synojë rritjen e 

moshës së daljes në pension (funksionarët politikë e kanë 55 vjeç), rritjen e 

normës së kontributit si edhe ndryshimin e formulës së llogaritjes së përfitimeve 

(shembull: sot një deputet apo ministër, për x lek që derdh si kontribut merr 47 x 

lek si përfitim – formula do të ndryshohet në mënyrë që të përfitojnë 10x më 
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shumë e jo 47x më shumë).  

 Skemat profesionale për profesionet e vështira do të kthehen në detyrim ligjor 

dhe do të përfshijnë disa kategori si punonjësit e industrisë minerare, punonjësit e 

industrive të tjera si nafta dhe metalurgjia, punonjësit e artit dhe kulturës etj. Këto 

skema do të kenë si synim garantimin e të ardhurave për individët që dalin në 

pension më herët sesa mosha zyrtare e daljes në pension. Ato do të jenë 

kontributive, ku masa e kontributit do të ndahet mes punëdhënësve dhe 

punëmarrësve dhe do të krijohen mbi bazën e marrëveshjeve kolektive. 

Mbikëqyrja e këtyre skemave do të bëhet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. 

Fondet private të pensioneve do vazhdojnë të bazohen në vullnetin e lirë të 

qytetarëvepër të kontribuar në to. Gjithsesi do të merren disa masa për 

përmirësimin e performancës së këtyre fondeve. Së pari, duhen ofruar disa 

lehtësira fiskale. Sot, këto fonde tatohen dy herë pasi tatohet edhe kontributi edhe 

përfitimi, ndërkohë që duhet të tatohen vetëm përfitimet. 

Varianti i dytë është reformimi paradigmatik duke lëvizur drejt sistemit me llogari 

nocionale. Ky sistem funksionon sipas parimit Pay-As-You-Go, njësoj si skema 

aktuale, çka do të thotë se kontributet aktuale përdoren për të përballuar shpenzimet 

për përfitimet aktuale. Sidoqoftë, sistemi nocional paraqet një ndryshim thelbësor 

krahasuar me sistemin aktual. Kjo sepse ky sistem është dizenjuar për të imituar një 

sistem privat me kontribute të përcaktuara, ku masa e pensionit përcaktohet nga 

historia e kontributeve të individit dhe norma e fitimit të tyre, vetëm se në këtë sistem 

norma e fitimit nga kontributet është nocionale, e përcaktuar nga qeveria, dhe jo 

produkt i investimit të tyre në tregjet financiare. Realizimi i kësaj reforme konsiston 

në: Ndryshimi i formulës së llogaritjes së masës së pensionit: Në një sistem të 

llogarive nocionale, kontributet mujore regjistrohen dhe atyre iu caktohet një normë 

interesi. Norma e interesit lidhet me rritjen e pagës mesatare në shkallë vendi. 

P=              (27) 

Ku: 

P është masa e pensionit; 

Ka është shuma agregate e kapitalit të akumuluar gjatë gjithë viteve kur janë derdhur 

kontribute;  

F është fitimi nocional i akumuluar gjatë viteve si rezultat i aplikimit të normës 

nacionale të interesit;    

Jm është jetëgjatësia mesatare e popullsisë në moshën e daljes në pension. 

Pra, në momentin e daljes në pension, shuma agregate e kapitalit të akumuluar dhe 
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fitimet “nocionale” pjesëtohen me jetëgjatësinë mesatare dhe kthehen në një pension 

vjetor, i cili më pas konvertohet në pensione mujore.  

 Përfshirja e detyrueshme në këtë skemë e të gjithë personave që kanë lindur 

pas datës 01/01/1978 ose që kanë hyrë për herë të parë në tregun e punës pas 

datës 01/01/1994.  

 Të gjithë personat që kanë hyrë në tregun e punës para kësaj date, do të 

vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit aktual të pensioneve, por të reformuar sipas 

propozimeve të bëra në opsionin e parë.  

 Vendosja e një pensioni social për të gjithë ata që nuk kanë kontribuar 

mjaftueshëm sa për të marrë një pension nga sistemi nocional. Ky pension do 

t’u jepet të gjithë personave mbi 70 vjeç që 5 vitet e fundit kanë qenë rezidentë 

në Shqipëri. Ai do të ketë si kusht tjetër verifikimin e të ardhurave dhe do të 

financohet nga buxheti i shtetit.  

 Pensionet suplementare shtetërore, skemat profesionale për profesionet e 

vështira dhe fondet private të pensioneve do të reformohen sipas 

rekomandimeve të bëra në opsionin e parë.  

Shkalla e zëvendësimit që shpreh raportin e pensionit mesatar me pagën mesatare do 

të jetë rreth 30 përqind, por që është më i ulët se sa parashikimi për opsionin 1. 

Figura 4. 26   Projeksioni i normës së zëvendësimit nën skemën aktuale dhe 

Opsionet 1 dhe 2 

 

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 

Në skemën e re të reformuar treguesit financiar të skemës do të përmirësohen 

ndjeshëm, do të ketë një lidhje më të mirë mes kontributeve të derdhura gjatë gjithë 

jetës dhe përfitimeve për pension. Si rrjedhojë, do të kontribuojë në rënien e 

informalitetit në tregun e punës.  
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Këto janë vizione të ndryshme të së ardhmes së sistemit të pensioneve në Shqipëri. 

Asnjë nuk është i drejte apo i gabuar; të dy kanë avantazhet dhe disavantezhet e tyre 

dhe vendet nëpër botë kanë bërë zgjedhje të ndryshme mes këtyre opsioneve. Studimi 

tregon implikimet e këtyre zgjedhjeve, duke e lënë në dorën e politika-bërësve 

shqiptarë për të vendosur se cila nga këto udhe është me e mira për Shqipërinë.  

Në fund të korrikut 2014 Parlamenti shqiptar miratoi reformimin e skemës së 

pensioneve sipas variantit të dytë, reformë kjo që hyn në fuqi në janar 2015. Reforma 

e pensioneve, sjell disa elementë pozitivë përsa i takon balancës financiare, 

pavarësisht problemeve sociale që mbarten nga sistemi i kaluar e pensioneve dhe nga 

shtrembërimet që vijnë nga tregu i punës. Gjithsesi ajo nuk jep një zgjidhje të të gjitha 

problemeve të sistemit. Kështu: 

 Në reformën e pensioneve parashikohen rregulla të sakta e strikte për 

indeksimin e masës së pensionit, duke parashikuar vetëm indeksim me 

inflacionin. Përsa i përket qëndrueshmërisë financiare të skemës ky është një 

tregues pozitiv, por nga ana tjetër mbetet problemi që ka skema aktuale lidhur 

me përshtatshmërinë e pensioneve. Indeksimi vetëm me normën e inflacionit 

të pensioneve do të thotë se do tëvazhdojmë të kemi pensione të ulta. 

Aktualisht sot pensioni minimal është 12.000 Lekë, ndërkohë që pensioni 

mesatar është 14.000 Lekë.  

 Rritja e viteve të kontributit për sigurimin shoqëror nga 35 në 40 vjet deri në 

vitin 2025. Kjo është një tjetër masë e propozuar, që ka një impakt pozitiv 

përsa i takon balancës financiare, por që është vështirë e realizueshme. Kjo do 

të thotë që një person që del në tregun e punës në moshën 25 vjeç, nuk duhet 

të ketë asnjë vit shkëputje nga puna. Të dhënat e dertanishme tregojnë një 

shkallë të lartë papunësie veçanërisht tek të rinjtë. Nga ana tjetër gratë 

penalizohen më shumë se burrat, për shkak se ato janë më të predispozuara të 

kenë ndërprerje të viteve të punës. Sipas INSTAT
27

, 50.8 përqind e grave të 

punësuara punonin si punonjës pa pagesë në familje. 

 Rritja e normës së kontributit për zonat rurale duke barazuar kontributet e 

fermerëve me ato të zonave urbane deri në vitin 2017. Rritja në mënyrë të 

shpejtë e masës së kontributit për zonat rurale do të thotë që skema të mos jetë 

atraktive dhe për pasojë do të kemi ulje të numrit të kontrbuuesve. Arsyet të 

tjera që do të çonin në uljen e numrit të kontribuesve në skemën rurale janë: 

niveli i ulët i produktivitetit në fshat dhe kultura e dobët në drejtim të derdhjes 

së kontributeve për sigurimin e pleqërisë. 
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 Shkalla e zëvendësimit është rreth 30 përqind sipas variantit të prpozuar nga 

qeveria. Aktualisht sot është 37.9 përqind
28

. Për rrjedhojë lidhja mes 

kontributeve dhe përfitimeve do dobësohet edhe më shumë. 

 Shqipëria është një vend me shkallë të lartë papunësie dhe me një sistem 

sindikatash të dobët. Kjo do të thotë që punëmarrësi është i pambrojtur 

përballë informalitetit në tregun e punës. Që ky sistem të funksionojë do të 

duhej një forcim i rolit të shtetit kundër informalitetit. 

 Sipas statistikave paga mesatare e femrave është rreth 30 përqind më e ulët se 

ajo e meshkujve. Lidhja e fortë që ekziston mes masë së kontributeve me 

pensionin që një person do të përfitojë kur të ketë mbushur moshën e pensionit 

do të sjellë për pasojë që femrat do të jenë më të varfra se meshkujt në moshën 

e tretë, shtrembërime këto që vijnë nga tregu i punës. 

 Së fundmi, skema e re nuk ka asnjë opsion lidhur me papunësinë e 

përkohshme. Aktualisht një person që punon paguan rreth 0,9 përqind të pagës 

për papunësinë, por nuk ka asnjë përfitim real nëse mbetet pa punë për një 

periudhë të shkurtër 

Përfundime  dhe rekomandime 
 

Si përfundim mund të themi se problemet primare të sistemit të pensioneve mund të 

përmblidhen si vijon: 

1. Mbulimi i papërshtatshëm i të moshuarve përgjatë jetës me 40% të të 

moshuarve në të ardhmen mbetur pa mundësi për sistemin e pensioneve si 

rrjedhojë e numrit të ulët të moshës së punës për individët që bëjnë kontribute 

aktive sot.  

2. Ulje e theksuar e përfitimeve si rrjedhoje e lidhjes se pensionit maksimal me 

inflacionin. 

3. Iniciativat e gabuara në formulën e përfitimeve që individët të deklarojnë 

pagat e tyre te plota apo të punojnë përgjatë të gjithë moshës së tyre për punë 

dhe 

4. mbi-gjeneroziteti për sa i përket punëtorëve dhe pensionisteve rural. 
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Njohuritë e njerëzve lidhur me skemën aktuale të pensioneve janë shumë të 

limituara 

Për shkak të eksperiencës negative të firmave piramidale të vitit ’97, kontribuesit e 

sotëm në skemën e pensioneve, e ndjejnë veten më të sigurt në skemën publike dhe do 

të preferonin të ishin pjesë e saj. Nga ana tjetër ata do të donin një reformin të kësaj 

skeme, duke iu referuar më së shumti masës së ulët të përfitimit si pension. 

Nisur nga fakti që shkalla e papunësisë është shumë e lartë, sidomos tek grup-moshat 

e reja, personat e intervistuar janë kundër rritjes së moshës së pensionit apo barazimit 

të moshës së daljes në pensionin midis burrave dhe grave. 

Shumica e personave të intervistuar janë në favor të pensionit social, duke iu dhënë 

kështu mundësinë për të pasur një pension minimal edhe personave që nuk kanë 

derdhur kontribute. 

Ndryshimi i formulës së llogaritjes së pensionit, duke u bazuar në masën e 

kontributeve të derdhura gjatë gjithë periudhës së punës si edhe ulja e viteve të 

detyrueshme kontributive shihet si një gjë pozitive. 

Për sa i takon AMF-së, institucionit me anë të të cilit shteti luan rolin e tij monitorues 

mbi kompanitë e sigurimeve, mund të themi se njihet pak ose aspak. Publiku është 

shumë dyshues se AMF mund të monitorojë suksesshëm kompanitë e sigurimeve, në 

mënyrë që të sigurojë transparencën e financimeve të fondeve të pensioneve. Kjo 

është rrjedhojë e një perceptimi për një nivel të lartë korrupsioni në administratën 

publike. Mund të themi se publiku nuk është i qartë për rolin monitorues dhe 

garantues të shtetit. 

 Niveli i njohurive financiare lidhur mënyrën e funksionimit të një skeme pensionesh 

është shumë i limituar. 

Projeksionet e popullsisë 

Popullsia e Shqipërisë do të vazhdojë të ulet edhe për disa vite si pasojë e një rritjeje 

natyrore të ulët dhe një shkalle emigracioni të lartë. Nga ana tjetër në vitet e ardhshme 

parashikohet një rritje e indeksit të moshës së vjetër, që do të thotë se do të rritet 

përqindja e popullsisë mbi 65 vjeç. Kjo do të vijë si pasojë e një shkalle lindshmërie 

të ulët dhe e rritjes së jetëgjatësisë. Shkalla e ulët e lindshmërisë do të thotë ulje e 

numrit të kontribuuesve në të ardhmen dhe rritja e indeksit të moshës së vjetër do të 

thotë rritje e numrit të pensionistëve në vitet në vazhdim. Pavarësisht se sot mund të 
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themi se Shqipëria ka një popullsi me moshë relativisht të re, në dekadat e ardhshme, 

parashikohet se do të fillojë të jetë prezent fenomeni i plakjes së popullsisë.  

Shqipëria ka patur një normë migratore të lartë në dy dekadat e fundit. Pavarësisht 

parashikimeve optimiste se kjo normë migratore do të vijë duke u zvogëluar, kjo është 

ende për t'u parë. 

Reformimi 

Nisur nga problemet që paraqet skema e pensioneve, reformimi i saj ishte tashmë një 

çështje e shtruar për zgjidhje. Mundësitë për të ndërmarrë reforma dhe llojet e tyre 

janë të shumta, por suksesi apo dështimi i tyre varet nga sasia dhe masat që merren 

për sigurimin e mjeteve financiare që do të financojnë sistemin. Reformat e 

pensioneve, pavarësisht nga ndryshimet që kanë midis tyre, shtrihen dhe realizohen 

përmes kontribuesve dhe përfituesve, të cilët konsiderohen në “një banesë”, prandaj 

çdo reformë strukturore do të duhet të mbajë mirë parasysh axhustimet parametrike, 

që do të jenë të nevojshme për të mbajtur në balancë skemën e pensioneve publike. 

Njerëzit që përfitojnë nga kjo, i kanë merituar të drejtat e fituara dhe natyrisht kanë të 

drejtë të kërkojnë më shumë për përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. Detyra e 

brezit aktual të punësuar, por edhe e iniciatorëve të reformave në radhë të parë është 

t’i garantojmë këto të drejta, t’i bëjnë ato më të qëndrueshme, por edhe të krijojnë 

iniciativa dhe përgjegjësi më të mëdha të secilit për veten 

Një mënyrë për reformimin e skemës së pensioneve do të kishte qenë privatizimi 

totalisht i saj siç ishte edhe rasti i Kilit, që u prezantua në fillim të këtij studimi. Ky 

opsion është i kushtueshëm dhe do të rriste barrën financiare të buxhetit të shtetit për 

afro dy dekada. Në kushtet aktuale që ndodhet vëndi ynë, ky opsion është pothuajse i 

pamundur. Nga ana tjetër opinioni publik është i papërgatitur për të kaluar nga një 

skemë publike pensionesh në një skemë private. Kjo për arsye të një niveli të ulët 

njohurish financiare dhe për shkak të eksperinecave negative të firmave piramidale. 

Nisur nga eksperienca e vendeve të tjera, si edhe nga sugjerimet e Bankës Botërore, 

një nga mënyrat e reformimit të sistemit do të ishte ngritja e sistemit shumë shtyllësh. 

Në këtë sistem, shtylla e parë do të kontribuonte për zbutjen e varfërisë dhe është 

publike. Shtylla e dytë, është e detyrueshme dhe mund të jetë private ose publike dhe 

garanton të ardhurat për moshën e tretë. Shtylla e tretë është vullnetare, për të gjithë 

ata persona që do të donin të kontribuonin më shumë, në mënyrë që të kenë të ardhura 

më të larta në moshën e pleqërisë.  

Shtylla e parë. Për të realizuar objektivin e zbutjes së varfërisë, një vend si Shqipëria 

mund të zgjedhë mes: 
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 një pensioni social jokontributiv që financohet nga taksimi i përgjithshëm (të 

tilla pensione ofrojnë Australia, Hollanda, Zelanda e Re, etj.); ose 

 një pensioni të thjeshtë kontributiv që financohet sipas parimit Pay-As-You-

Go, si për shembull një pension i sheshtë masa e të cilit varet vetëm nga numri 

i viteve të siguruara dhe jo nga niveli i pagës apo kontributeve (si Pensioni 

Bazë Shtetëror në Britaninë e Madhe apo Pensioni i Pleqërisë në Kanada). 

Shtylla e dytë. Për përmbushjen e objektivit të garantimit të të ardhurave, një vend si 

Shqipëria mund të zgjedhë ndërmjet: 

 një pensioni publik kontributiv me përfitime të përcaktuara ose, nëse është e 

mundshme, një pension nocional me kontribute të përcaktuara; ose  

 një pension me kontribute të përcaktuara si pjesë e një fondi kombëtar 

kursimi, ose pensione private por me mundësi të kufizuara zgjedhjeje për 

individin.  

Shtylla e tretë. Duke qenë se kjo shtyllë ka si objektiv kënaqjen e preferencave 

individuale, atëherë ajo duhet të përbëhet nga pensione private vullnetare me 

kontribute të përcaktuara në nivel firme apo individi. 

Reforma e re e pensioneve pensioneve do të ketë strukturën si më poshtë: 

Shtylla e parë. 

 një pensioni social jokontributiv që financohet nga taksimi i përgjithshëm (të 

tilla pensione ofrojnë Australia, Hollanda, Zelanda e Re, etj.); ose 

Shtylla e dytë. 

 një pension me kontribute të përcaktuara si pjesë e një fondi kombëtar 

kursimi, ose pensione private por me mundësi të kufizuara zgjedhjeje për 

individin.  

Shtylla e tretë.  

 pensione private vullnetare me kontribute të përcaktuara në nivel firme apo 

individi. 

Zbatimi i këtij plani nocional-NDC, parashikon të rrisë numrin e kontribuuesve në 

skemë. Pavarësisht kësaj efekti neto nga ndërveprimi midis fenomenit të plakjes së 

popullsisë dhe faktorëve lehtësues në ekonominë agregate, është për t'u parë në vitet 

në vazhdim.  
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Rekomandime 

Nisur nga gjetjet dhe përfundimet e këtij studimi, dëshiroj të jap disa rekomandime 

me shpresë që të ndihmoj sadopak politikë-bërsit në mirëmanxhimin e skemës së 

pensioneve.  

1. Parashikimet lidhur me lidhur me të ardhmen financiare të skemës janë bërë 

mbeshtetur në supozime të shumta ekonomike, sociale dhe demografike. Për 

këtë arsye është e nevojshme rishikimi periodik i modeleve aktuariale si edhe 

monitorimi dhe auditimi i vazhdueshëm i parametrave të skemës së pensioneve 

2. Duhet të ketë një koordinim efektiv midis politikave pensionale dhe poltikave 

të nxitjes së punësimit, në mënyrë që të inkurajohen njerzit që të qëndrojnë sa 

më gjatë aktivë në tregun e punës. Një punë e madhe në këtë drejtim duhet të 

bëhet veçanërisht në zonat rurale.  

3. Duhet të ndërmerren politika punësimi që nxisin dhe stimulojnë punësimin dhe 

pagesën e grave, në mënyrë që të minimizohet pabarazia e pagave në tregun e 

punës midis burrave dhe grave. Përndryshe grate rrezikojnë të jenë më të 

varfëra se burrat në moshën e pensionit. 

4. Shqipëria është një vend me shkallë të lartë papunësie dhe me një sistem 

sindikatash të dobët. Kjo do të thotë që punëmarrësi është i pambrojtur përballë 

informalitetit në tregun e punës. Që ky sistem të funksionojë do të duhej një 

forcim i rolit të shtetit kundër informalitetit. Duhet të merren masa për 

përmirësimin e dispozitave ligjore në drejtim të një rritjeje të kompetencave të 

administratës tatimore dhe asaj të zyrave të punës, në mënyrë që të 

përmirësohet performanca e stafit që inspekton të dhënat e subjekteve të punës, 

lidhur me gjendjen reale të punësimit dhe të pagave. Gjithashtu duhet të 

forcohen sanksionet ligjore, veçanërisht ato ekonomike kundër subjekteve që 

nuk plotësojnë detyrimet ligjore në lidhje me sigurimin e punonjësve si dhe një 

përmirësim të kontrollit të sistemit të pagesave. 

5. Në mënyrë që të inkurajohen individët për të kursyer për moshën e pensionit do 

të duhet të ndërmerren veprime dhe hapa konkretë për përmirësimin e 

njohurive financiare nga ana e publikut të gjerë, veçanërisht lidhur me llogaritë 

personale pensionale. Kjo mund të arrihet përmes fushatave publicitare, por 

edhe përmes një sërë leksionesh të zhvilluara nëpër universitete të ndryshme të 

vendit.  
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6. Një vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet monitorimit dhe stimulimit të 

kontribuesve të zonave rurale, kjo sepse skema e re e reformuar nuk është 

shumë atraktive për ta. Arsyet të tjera që do të çonin në uljen e numrit të 

kontribuesve në skemën rurale janë: niveli i ulët i produktivitetit në fshat dhe 

kultura e dobët në drejtim të derdhjes së kontributeve për sigurimin e pleqërisë. 

Administrata qendrore, e zyrave të punës dhe ajo e sigurimeve shoqërore duhet 

të koordinojnë dhe bashkërendojnë punën për stimulimin e fermave bujqësore 

dhe përmirësimin e njohurive lidhur me përfitimet e pensionit. 

7. Shkalla neto e migracionit ka një impakt të madh në reduktimin e numrit të 

kontribuuesve. Kjo për shkak se emigracioni prek më së shumti shtresën e re të 

popullsisë dhe për pasojë çon në uljen e forcës aktive të punës. Për këtë arsye 

nevojiten statistika të mira për matjen dhe monitorimin e fenomenit. 

8. Rritja e moshës së pensionit do të kishte impakt tek shkalla e papunësisë. Për 

këtë arsye duhet të shoqërohet me politika të nxitjes së punësimit sidomos për 

të rinjtë. Nga ana tjetër duhet të ketë një mbrojtje në ligj lidhur me pushimet 

nga puna (si nga kompanitë publikë ashtu edhe nga ato private) për personat të 

cilat duan edhe pesë vjet të dalin në pension. Kjo për shkak se është pothuaj e 

pamundur që këta persona të gjejnë një punë të re në vitet e fundit të karrierës. 

Këto masa ligjore po rekomandohen sot edhe nga Bashkimi Europian.  
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Definicione dhe terma kyçe 

 

Mirëqenia (Welfare)  

Në kontekstin e tij studimi i referohet gjendjes ekonomike dhe sociale të një individi 

apo një grupi individësh. Ky studim e sheh mirëqenien e pensionistëve në disa aspekte 

që përfshijnë: aksesi në të drejtat që ua siguron ligji, mungesa e çfarëdo forme 

mosrespektimi ose neglizhimi për një pensionist nga organet e pensioneve ose 

punëdhënësit e mëparshëm, përgjigje të shpejtë të ankesave të pensionistëve, si dhe  

përmirësimi i standardit të jetesës duke siguruar një mbrojtje nga inflacioni i çmimeve 

dhe zhvlerësimi i monedhës. 

Pension 

Termi pension në këtë studim i referohet pagesës periodike që një pensionist merr për 

arsye se ka punuar për një periudhë të caktuar kohe dhe ka arritur moshën e detyruar 

me ligj për ta përfituar  këtë pagesë. 

Me përfitime të përcaktuara (Defined Benefit) 

Kjo është një skemë pensionesh e aplikuar në disa vende, duke përfshirë edhe 

Shqipërinë, e cila bazohet në faktin që kontributet e paguara sot nga ata që punojnë, 

shkojnë për të paguar ata që sot janë në pension. Ky term është sinonim i skemës 

PAYG (pay as you go- paguaj ndërsa shkon) e njohur ndryshe si skema plotësisht e 

financuar. 

Me kontribute të përcaktuara (Defined Contribution) 

Kjo është një skemë ku përcaktimi i përfitimeve që një person do të ketë në moshën e 

pleqërisë bëhet duke iu referuar kontributeve të paguara në skemën e pensioneve gjatë 

kohës që ai/ajo ka punuar. Këto para konsiderohen si investim për moshën e pleqërisë 

dhe zakonisht u shtohet edhe norma e kthimit të investimit. Kontributi është një 

përqindje e pagës bazë të individit, e paguar sipas një raporti të rënë dakord apo të 

vendosur me ligj midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Kjo skemë njihet ndryshe 

edhe si skema e blerjes së parave (money purchase).  

Kontribute vullnetare 

Kontributet vullnetare është një skemë kontributesh që i jep mundësinë një individi të 

paguajë kontribute shtesë vullnetarisht, një mënyrë kjo që i siguron atij një shtesë të 

përfitimit që do të marrë në pleqëri. Ky lloj kontributi në përgjithësi nuk është i 

limituar dhe nuk është i detyrueshëm. 

Kontribute të detyrueshme 

Në këtë rast kemi të bëjmë me kontribute që një individ është i detyruar me ligj të 

paguajë në skemën e sigurimeve shoqërore. Ligji përcakton edhe masën e kontributit 

që duhet të paguajë punëdhënësi dhe punëmarrësi. Në përgjithësi është një përqindje 

mbi pagën bazë. 
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Motivimi 

Ky term përdoret për t'iu referuar se sa të stimuluar janë punonjësit për të kontribuar 

në skemën e sigurimeve në mënyrë që të sigurojnë një mbrojtje të mirë sociale në 

moshën e pleqërisë. 

Pensionist 

Pensionist është një individ që ka punuar për një ndërmarrje publike apo private dhe 

ka derdhur kontribute në një numër të caktuar vitesh, por që tashmë nuk punon sepse 

ka mbushur moshën e përcaktuar me ligj për të dalë në pension. 

koeficientin e varësisë së të moshuarve është 65 + / pop në moshë pune 15-64 

Shkalla e varësisë së sistemit 

Numri mesatar i kontribuuesve/numrin mesatar të pensionistëve 

Shkalla e zëvendësimit 

Pension mesatar pleqërie (i plotë) qytet / pagë mesatare bruto qytet 

Jetëgjatësia në lindje  

Jetëgjatësia në lindje është një vlerësim i numrit mesatar të viteve shtesë që një person 

mund të presë të jetojë, bazuar në koeficientin specifik të vdekshmërisë të një viti të 

dhënë.Meqenëse kjo masë ndryshon mjaft në varësi të gjinisë së një personi, moshës 

aktuale dhe racës këto kategori jepen veças 

Indeksi Sintetik i Fekonditetit (TFR):  

Indeksi Sintetik i Fekonditetit është numri mesatar i fëmijëve që do t’i lindin gjallë një 

gruaje (ose një grupi grash) gjatë gjithë jetës së saj në qoftë se ajo do t’i kalonte të 

gjithë vitet e riprodhimit në përputhje me koeficientët specifik të lindshmërisë të një 

viti të dhënë. E thënë ndryshe: ISF e një viti të dhënë tregon numrin total të fëmijëve 

që do t’i lindin një gruaje në qoftë se ajo do të sillej gjatë jetës ashtu si gratë gjatë atij 

viti. 

Koeficientët specifikë të fertilitetit: (ASFR) 

Raporti i numrit të lindjeve nga gra të moshës x me numrin total të grave të së njëjtës 

grupmoshë. Mosha është gjithashtu mosha e plotë gjatë vitit ose mosha e mbushur dhe 

kjo varet nga vendi. Eurostati konverton normën e themeluar duke përdorur moshën e 

plotë, në normën e bazuar mbi moshën e mbushur gjatë vitit për të prodhuar të dhëna 

të krahasueshme midis vendeve. 

Mosha mesatare:  

Tregon vitet mesatare të jetës së popullsisë në një moment të caktuar. Ajo llogaritet si 

mesatare e ponderuar aritmetike, pra si raport i shumës së produktit të çdo moshe me 

denduri përkatëse me numrin gjithsej të popullsisë 
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Shtesa natyrore e popullsisë:  

Shpreh rritjen (rënien) e numrit të popullsisë si rezultat i proceseve biologjike 

(lindjeve dhe vdekjeve) të saj gjatë një periudhe të caktuar kohore. Ajo shprehet si 

diferencë e numrit të lindjeve të gjalla me numrin e vdekjeve gjithsej të popullsisë. 

Piramida e popullsisë:  

Piramida e popullsisë paraqet grafikisht përbërjen e popullsisë sipas moshës dhe 

seksit. Duke treguar numrat ose proporcionet e meshkujve dhe të femrave në çdo 

grup-moshë, piramida jep një pamje të “gjallë” të karakteristikave të popullsisë. 

Koeficienti i varësisë së të rinjve:  

Tregon numrin e popullsisë 0-14 vjeç në raport me popullsinë në moshë punë 15-64 

vjeç. 

Koeficienti i varësisë së të moshuarve: 

Tregon numrin e popullsisë 65 + vjeç në raport me popullsinë në moshë punë 15-64 

vjeç. Këto dy tregues janë shumë të rëndësishëm për të kuptuar barrën teorike që 

mban një person në moshë pune për të mbajtur një të ri ose një të moshuar. 

Plakja e popullsisë 

Plakja e popullsisë është procesi gjatë të cilit përqindja e popullsisë së rritur dhe 

moshës së tretë vjen duke u rritur, ndërkohë që përqindja e fëmijëve dhe 

adoleshentëve vjen duke u ulur. 

Gross Reproduction Rate (GRR)  

Numri mesatar i vajzave që mund të lindë një grua (apo të gjithë gratë), gjatë jetës së 

saj (tyre) riprodhuese, në përputhje me shkallën specifike të lindshmërisë për një vit të 

dhënë. 

Net Reproduction Rate (NRR) 

Numri mesatar i vajzave që mund të lindë një grua (apo të gjithë gratë), gjatë jetës së 

saj (tyre) riprodhuese, në përputhje me shkallën specifike të lindshmërisë dhe shkallën 

specifike të vdekshmërisë për një vit të dhënë. 

Projeksionet e popullsisë 

Llogaritja e popullsisë së një vendi duke patur parasysh supozime të caktuara në 

lidhje me tendencat e ardhshme të shkallës së lindshmërisë, shkallës së vdekshmërisë 

dhe të migracionit neto. Demografët shpesh i quajnë ato si Hipoteza e ulët, e mesme 

dhe e lartë, bazuar në supozime të ndryshme se si këta indikatorë do të ndryshojnë në 

të ardhmen. 
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Tabela e jetës 

Tabelat e jetës përdoren për të llogaritur jetëgjatësinë dhe bazohen në probabilitetin 

për të vdekur në çdo grupmoshë për një popullatë të caktuar. Tabela e jetë jep një 

panoramë të plotë të vdekshmërisë së popullatës. 

Ekonomikisht aktivë 

Quhen të gjithë ata persona që janë 14-65 vjeç dhe janë të punësuar ose të papunë. 

Të papunë 

Të papunë konsiderohen personat që ishin: 

(a) papunë gjatë javës së referencës (as nuk kishin një punë dhe as kryen ndonjë punë 

(për një orë ose më shumë) kundrejt një page ose përfitimi. 

(b) aktualisht të disponueshëm për të punuar (Brenda dy javëve që pasojnë javën e 

referencës). 

(c) duke kërkuar punë në mënyrë aktive (gjatë periudhës katër-javore që përfundon me 

javën e referencës kishin ndërmarrë hapa specifike për të kërkuar punë me pagë ose 

për të ngritur një biznes të tyrin) ose kishin gjetur një punë që do ta fillonin së shpejti 

(brenda një periudhe prej të shumtën tre muaj). 

Të punësuar 

Janë personat që kanë kryer një punë qoftë dhe një orë kundrejt një page ose përfitimi 

gjatë javës së referencës. Konsiderohen si të punësuar edhe personat që marrin pagë 

për trajnimin gjatë punës. 

Forca e Punës  

Përfshin personat e punësuar dhe të papunë. 

Popullsia ekonomikisht jo aktive 

Përfshin të gjithë personat të cilët nuk janë klasifikuar si të punësuar ose të papunë 

(nxënës/studentë, shtëpiake, në shërbim të detyrueshëm ushtarak, në pension, të 

paaftë, të papunët e dekurajuar). 

Niveli i punësimit  

Është raporti i të punësuarve 15-64 vjeç kundrejt popullsisë në moshë pune. 

Shkalla e papunësisë  

Është raporti i të papunëve kundrejt forcës së punës. 

Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës  

Është raporti i forcës së punës kundrejt popullsisë në moshë pune 
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Shtojca 1 

Pyetësor për sistemin e pensioneve 

1. Gjinia 

1-Mashkull 

2-Femër 

2. Mosha 

  1. 25-35 vjeç   2.  36-45 vjeç    3. 46-65 vjeç 

3. Profesioni................................................................................. 

4. Ju punoni në një kompani 

1. Shtetërore 

2. Private 

3. I vetëpunësuar 

5. Të ardhurat tuaja nga puna do t'i klasifikonit 

1. Të mjaftueshme 

2. Mesatare 

3. Të larta 

6. Sa përqind e pagës mbahet për sigurimet shoqërore? 

 1. 32%  2. 29%  3. 24,5%  4. Nuk e di 

7. A e dini sa lekë në muaj është kontributi që paguani për pension? 

 1. Po 2. Jo 3. Nuk e di                Nëse po, sa....................... 

8. Bazuar në punën që keni aktualisht deri në cilën moshë ju mendoni se mund ta 

bëni këtë punë? 

 .............. 

9. Sa përqind e pagës është masa e pensionit? 

 .............. 

 

10. Sa vite duhet të derdhni kontribute për të përfituar pension? 

 1. 35 vjet  2. 20 vjet 3. 15 vjet 4. Nuk e di 

11. Cilën nga skemat e kontributeve për pension do të preferonit?  

1. Skemën  shtetërore 

2. Skemën private nga kompanitë e huaja 

3. Skemën private nga kompani vendase 

4. Të tjera___________________________ 

5. Nuk e di 

12. A mund të na thoni se, si do të preferonit t’i merrnit të ardhurat në moshën e 

vjetër (me shumë zgjedhje): 

1. Nëpërmjet skemës së pensionit privat 

2. Nëpërmjet skemës së pensionit shtetëror 

3. Nga depozita e kursimeve 

4. Nga qiratë e shtëpive 

5. Nga trashëgimia 

6. Nga kursimet ose investimet 

7. Nga aksionet në biznes 

8. Nga burime të tjera______________________________________ 

9. Nuk e di 
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13. A mendoni se skema e sigurimeve duhet të reformohet? 

 1. Po   2. Jo    3. Nuk e di       (Nëse përgjigja është Jo ose Nuk e di shko tek 

Pyetja 15) 

14. Nëse po, në cilat fusha 

1. Duhet të privatizohet totalisht 

2. Të jetë e kombinuar publike dhe private (personi të zgjedhë vetë për 

skemën) 

3. Të modernizohet dhe të bëhet funksionale skema aktuale publike 

 

15. Ju lutem do të doja opinionin tuaj lidhur me çështjet e mëposhtme: 

 (1. Absolutisht dakord 2. Jam dakord  3. Nuk jam dakord  4. Nuk jam 

absolutisht dakord   5. Nuk e di) 

 

 

1. Mosha e pensionit duhet të rritet.  

2. Mosha e pensionit duhet të jetë e njëjtë si burrat dhe për gratë.  

3. Mosha e daljes në pension duhet të jetë e detyrueshme, për t'u krijuar 

mundësinë të rinjve për punë. 

 

4. Nëse personi punon pasi ka mbushur moshën për pension, duhet të 

marrë pension më të lartë. 

 

5.  Personat që nuk kanë derdhur kontribute, kur mbushin moshën 65 

vjeç duhet të përfitojnë një pension minimal. 

 

6. Niveli i tanishëm i pensioneve duhet të ruhet edhe pse kjo do të thotë 

rritje të taksave. 

 

7. Masa e kontributit nuk duhet të rritet edhe pse kjo do të thotë pension 

më i vogël. 

 

8. Masa e pensionit duhet të bazohet në masën e kontributeve të derdhura 

gjatë gjithë jetës dhe jo në pagën e viteve të fundit. 

 

9. Për personat mbi 55 vjeç mund të kombinohet punë me orar të 

reduktuar dhe pension i reduktuar njëkohësisht. 

 

10. Duhet të ulet numri i viteve të detyrueshme kontributive.  

11. Shteti (AMF) i monitoron në nivel të kënaqshëm skemat private të 

kontributeve për pension. 
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Shtojca 2 

 

Tabela II. 1   Tabela e jetës për meshkujt -2011 

Mosha Pop Vdekjet nmx nQx nPx Sx ndx nLx Tx ex 

0 17334 165 0.0095189 0.0094738 0.9905262 100000 947.37749 99374.731 7476619.8 74.7 

1--4 69589 107 0.0015376 0.0061315 0.9938685 99052.623 607.34528 394607.1 7377245.1 74.4 

5--9 100919 48 0.0004756 0.0023753 0.9976247 98445.277 233.83908 491641.79 6982638 70.9 

10--14 122982 53 0.000431 0.0021525 0.9978475 98211.438 211.39696 490528.7 6490996.2 66.1 

15--19 138828 136 0.0009796 0.0048862 0.9951138 98000.041 478.84591 488803.09 6000467.5 61.2 

20--24 130122 188 0.0014448 0.007198 0.992802 97521.195 701.95666 485851.08 5511664.4 56.5 

25--29 98236 187 0.0019036 0.0094728 0.9905272 96819.239 917.15074 481803.32 5025813.3 51.9 

30--34 79186 204 0.0025762 0.0127986 0.9872014 95902.088 1227.4158 476441.9 4544010 47.3 

35--39 80140 219 0.0027327 0.0135709 0.9864291 94674.672 1284.8182 470161.32 4067568.1 42.9 

40--44 89882 260 0.0028927 0.0143596 0.9856404 93389.854 1341.0375 463596.68 3597406.8 38.5 

45--49 97118 383 0.0039437 0.0195258 0.9804742 92048.816 1797.3243 455750.77 3133810.1 34.1 

50--54 97200 490 0.0050412 0.024892 0.975108 90251.492 2246.5446 445641.1 2678059.3 29.7 

55--59 79923 640 0.0080077 0.0392527 0.9607473 88004.947 3454.4341 431388.65 2232418.2 25.4 

60--64 65521 915 0.013965 0.0674694 0.9325306 84550.513 5704.5739 408491.13 1801029.6 21.3 

65--69 52348 1451 0.0277183 0.1296103 0.8703897 78845.939 10219.244 368681.59 1392538.4 17.7 

70--74 45127 1592 0.0352782 0.162095 0.837905 68626.695 11124.045 315323.36 1023856.9 14.9 

75--79 30422 1819 0.0597923 0.2600838 0.7399162 57502.65 14955.507 250124.48 708533.49 12.3 

80--84 15242 1281 0.0840441 0.347258 0.652742 42547.143 14774.835 175798.63 458409.01 10.8 

85 + 7286 716 0.0982707 1 0 27772.308 27772.308 282610.38 282610.38 10.1 

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 2   Tabela e jetës për femrat -2011 

Mosha Pop Vdekjet Nmx nQx nPx Sx ndx nLx Tx ex 

0 16,076 134 0.00833541 0.0083 0.9917 100000 830.0811 99452.1464 7878662.3495 78.8 

1--4 62,365 100 0.00160346 0.0064 0.9936 99169.9189 634.0281 395005.8412 7779210.2030 78.4 

5--9 91,093 70 0.00076845 0.0038 0.9962 98535.8908 377.8713 491734.7754 7384204.3618 74.9 

10--14 115,983 56 0.00048283 0.0024 0.9976 98158.0194 236.6822 490198.3916 6892469.5864 70.2 

15--19 135,641 80 0.00058979 0.0029 0.9971 97921.3372 288.3410 488885.8336 6402271.1948 65.4 

20--24 118,072 106 0.00089776 0.0045 0.9955 97632.9962 437.2723 487071.8003 5913385.3612 60.6 

25--29 94,437 88 0.00093184 0.0046 0.9954 97195.7239 451.8009 484849.1174 5426313.5609 55.8 

30--34 84,662 78 0.00092131 0.0046 0.9954 96743.9230 444.6319 482608.0353 4941464.4435 51.1 

35--39 89,534 102 0.00113923 0.0057 0.9943 96299.2911 546.9783 480129.0097 4458856.4082 46.3 

40--44 98,237 174 0.00177123 0.0088 0.9912 95752.3128 844.2569 476650.9217 3978727.3985 41.6 

45--49 100,146 234 0.00233659 0.0116 0.9884 94908.0559 1102.3660 471784.3647 3502076.4768 36.9 

50--54 96,984 289 0.00297987 0.0148 0.9852 93805.6900 1387.3102 465560.1743 3030292.1121 32.3 

55--59 79,522 311 0.00391087 0.0194 0.9806 92418.3798 1789.6821 457617.6935 2564731.9378 27.8 

60--64 64,274 541 0.00841709 0.0412 0.9588 90628.6976 3735.5432 443804.6302 2107114.2443 23.2 

65--69 52,009 816 0.01568959 0.0755 0.9245 86893.1544 6559.3086 418067.5006 1663309.6141 19.1 

70--74 46,630 1219 0.02614197 0.1227 0.8773 80333.8458 9856.2687 377028.5573 1245242.1135 15.5 

75--79 31,927 1581 0.04951922 0.2203 0.7797 70477.5771 15527.6759 313568.6957 868213.5562 12.3 

80--84 19,537 1446 0.07401341 0.3123 0.6877 54949.9012 17159.9769 231849.5637 554644.8604 10.1 

85 + 14,803 1733 0.11707086 1 0 37789.9243 37789.9243 322795.2967 322795.2967 8.5 

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 3   Projeksionet për jetëgjatësinë në vite 

 

Ulët             Mesme                        Lartë 

Viti Meshkuj Femra Gjithsej  Viti Meshkuj Femra Gjithsej  Viti Meshkuj Femra Gjithsej 

2011  74.80  78.80  76.71   2011  74.80  78.80  76.71   2011  74.80  78.80  76.71  

2012  75.01  79.03  76.94   2012  75.06  79.08  76.98   2012  75.08  79.10  77.00  

2013  75.22  79.25  77.15   2013  75.32  79.37  77.25   2013  75.37  79.42  77.31  

2014  75.42  79.46  77.35   2014  75.58  79.65  77.53   2014  75.67  79.75  77.62  

2015  75.60  79.66  77.54   2015  75.85  79.94  77.80   2015  75.98  80.09  77.95  

2016  75.77  79.83  77.71   2016  76.10  80.22  78.07   2016  76.29  80.44  78.27  

2017  75.93  80.00  77.87   2017  76.36  80.49  78.33   2017  76.60  80.78  78.60  

2018  76.07  80.14  78.02   2018  76.60  80.75  78.58   2018  76.92  81.12  78.93  

2019  76.19  80.27  78.14   2019  76.83  80.99  78.82   2019  77.23  81.45  79.25  

2020  76.30  80.38  78.25   2020  77.05  81.22  79.04   2020  77.53  81.78  79.56  

2021  76.40  80.47  78.35   2021  77.26  81.43  79.25   2021  77.83  82.09  79.87  

2022  76.49  80.56  78.44   2022  77.45  81.62  79.44   2022  78.11  82.38  80.15  

2023  76.56  80.63  78.51   2023  77.62  81.79  79.62   2023  78.38  82.66  80.42  

2024  76.63  80.69  78.57   2024  77.78  81.95  79.77   2024  78.63  82.91  80.68  

2025  76.69  80.74  78.63   2025  77.92  82.08  79.91   2025  78.87  83.15  80.91  

2030  76.86  80.90  78.79   2030  78.45  82.57  80.42   2030  79.80  84.03  81.82  

2035  76.94  80.96  78.86   2035  78.73  82.80  80.68   2035  80.36  84.52  82.35  

2040  76.98  80.98  78.89   2040  78.87  82.91  80.80   2040  80.67  84.77  82.63  

2041  77.00  81.00  78.91   2041  79.00  83.00  80.91   2041  81.00  85.00  82.91  

2046  77.00  81.00  78.91   2046  79.00  83.00  80.91   2046  81.00  85.00  82.91  

2051  77.00  81.00  78.91   2051  79.00  83.00  80.91   2051  81.00  85.00  82.91  

2056  77.00  81.00  78.91   2056  79.00  83.00  80.91   2056  81.00  85.00  82.91  

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 4   Projeksionet e TFR-së sipas tre hipotezave 

Viti Ulët Mesme Lartë 

2001 2.3 2.3 2.3 

2002 1.9 1.9 1.9 

2003 2.1 2.1 2.1 

2004 1.9 1.9 1.9 

2005 1.8 1.8 1.8 

2006 1.7 1.7 1.7 

2007 1.6 1.6 1.6 

2008 1.6 1.6 1.6 

2009 1.6 1.6 1.6 

2010 1.7 1.7 1.7 

2010-2015 1.54 1.79 2.04 

2015-2020 1.37 1.77 2.17 

2020-2025 1.26 1.76 2.26 

2025-2030 1.25 1.75 2.25 

2030-2035 1.24 1.74 2.24 

2035-2040 1.24 1.74 2.24 

2040-2045 1.24 1.74 2.24 

2045-2050 1.25 1.75 2.25 

2050-2055 1.25 1.75 2.25 

2055-2060 1.26 1.76 2.26 

2060-2065 1.27 1.77 2.27 

2065-2070 1.28 1.78 2.28 

2070-2075 1.29 1.79 2.29 

2075-2080 1.30 1.80 2.30 

2080-2085 1.31 1.81 2.31 

                   Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 5   Variantet për popullsinë sipas tre hipotezave (në mijë) 

Viti Varianti i ulët Varianti mestar Varianti i lartë 

2001             3,068                3,068               3,068  

2002             3,060                3,060               3,060  

2003             3,042                3,042               3,042  

2004             3,025                3,025               3,025  

2005             3,004                3,004               3,004  

2006             2,981                2,981               2,981  

2007             2,955                2,955               2,955  

2008             2,927                2,927               2,927  

2009             2,898                2,898               2,898  

2010             2,870                2,870               2,870  

2011             2,843                2,843               2,843  

2012             2,816                2,816               2,816  

2013             2,788                2,788               2,788  

2015             2,704                2,732              2,760 

2020             2,538                2,624               2,701 

2025             2,484                2,603               2,769  

2030             2,468                2,668               2,863  

2035             2,545                2,705               2,955  

2040             2,564                2,744               3,045  

2045             2,608                2,808               3,170  

2050             2,672                2,892               3,234  

2055             2,710                3,010               3,410  

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 6   Popullsia sipas gjinisë dhe grupmoshës (varianti mesatar) 

 

Viti Gjithsej Meshkuj Femra 0-14 15-64 65+ 

2001      3,067.7    1,529.7  1,538.1        898.4  1,938.3       231.0  

2002      3,060.5    1,526.6  1,533.9        882.3  1,939.0       239.1  

2003      3,042.4    1,518.2  1,524.2        855.7  1,939.9       246.7  

2004      3,024.9    1,510.1  1,514.9        831.3  1,939.7       254.0  

2005      3,004.2    1,500.4  1,503.8        800.8  1,940.4       263.0  

2006      2,981.2    1,489.6  1,491.6        767.3  1,941.1       272.8  

2007      2,954.8    1,477.4  1,477.4        733.4  1,939.7       281.7  

2008      2,926.9    1,464.1  1,462.9        702.2  1,932.0       292.7  

2009      2,898.2    1,450.0  1,448.2        673.5  1,924.4       300.3  

2010      2,870.4    1,436.8  1,433.6        643.4  1,920.6       306.4  

2011      2,842.9    1,423.9  1,419.0        610.9  1,920.7       311.3  

2012      2,815.7    1,410.9  1,404.9        581.8  1,914.6       319.4  

2013      2,787.6    1,397.5  1,390.1        556.4  1,903.0       328.1  

2015      2,731.8    1,369.5  1,362.3        532.5  1,891.6       307.7  

2020      2,623.5    1,315.2  1,308.3        483.6  1,797.0       342.9  

2025      2,603.4    1,305.1  1,298.3        484.4  1,707.6       411.4  

2030      2,668.3    1,337.7  1,330.6        496.6  1,691.3       480.5  

2035      2,704.5    1,355.8  1,348.7        483.9  1,680.2       540.4  

2040      2,744.0    1,375.6  1,368.4        450.7  1,700.1       593.1  

2045      2,808.0    1,407.7  1,400.3        414.4  1,754.8       638.8  

2050      2,892.0    1,449.8  1,442.2        399.0  1,802.5       690.5  

2055      3,010.0    1,509.0  1,501.0        414.0  1,811.0       785.0  

Burimi: Llogaritje të autorit 
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  Tabela II. 7   Popullsia sipas grup-moshës për tre variantet 

 

Burimi: Llogaritje të autorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2001 2005 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 

Varianti minimal          

0-14 
vjec 

         
898  

           
801  

          
643  

         
611  

          
582  

       
556  

           
527  

           
468  

          
462  

           
459  

           
455  

         
421  

          
385  

          
369  

         
373  

15-64 

    

1,938  

      

1,940  

     

1,921  

    

1,921  

     

1,915  

   

1,903  

      

1,872  

      

1,738  

     

1,630  

      

1,564  

      

1,581  

     

1,589  

     

1,630  

     

1,665  

    

1,631  

65+ 

         

231  

           

263  

          

306  

         

311  

          

319  

       

328  

           

305  

           

332  

          

393  

           

444  

           

508  

         

554  

          

593  

          

638  

         

707  

Varianti mestar             

0-14 

vjec 

         

898  

           

801  

          

643  

         

611  

          

582  

       

556  

           

533  

           

484  

          

484  

           

497  

           

484  

         

451  

          

414  

          

399  

         

414  

15-64 
    
1,938  

      
1,940  

     
1,921  

    
1,921  

     
1,915  

   
1,903  

      
1,892  

      
1,797  

     
1,708  

      
1,691  

      
1,680  

     
1,700  

     
1,755  

     
1,802  

    
1,811  

65+ 

         

231  

           

263  

          

306  

         

311  

          

319  

       

328  

           

308  

           

343  

          

411  

           

480  

           

540  

         

593  

          

639  

          

691  

         

785  

Varianti maksimal             

0-14 

vjec 

         

898  

           

801  

          

643  

         

611  

          

582  

       

556  

           

538  

           

498  

          

515  

           

533  

           

529  

         

500  

          

468  

          

446  

         

469  

15-64 

    

1,938  

      

1,940  

     

1,921  

    

1,921  

     

1,915  

   

1,903  

      

1,911  

      

1,850  

     

1,816  

      

1,815  

      

1,836  

     

1,887  

     

1,981  

     

2,016  

    

2,052  

65+ 
         
231  

           
263  

          
306  

         
311  

          
319  

       
328  

           
311  

           
353  

          
438  

           
516  

           
590  

         
658  

          
721  

          
772  

         
889  
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Tabela II. 8   Projeksionet e popullsisë sipas grup-moshave në variantin mesatar 

 

 

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 

0-4 270 230 171 166 164 163 

          

169  

          

167  

          

166  

          

165  

          

148  

          

129  

          

123  

          

129  

          

140  

5-9 304 272 216 201 183 173 

          

165  

          

160  

          

163  

          

167  

          

167  

          

152  

          

134  

          

129  

          

137  

10-14 325 299 256 243 235 220 

          

193  

          

157  

          

156  

          

164  

          

169  

          

170  

          

157  

           

141  

          

137  

15-19 295 313 287 279 270 262 

         

243  

          

180  

          

149  

          

154  

          

162  

          

169  

          

174  

          

162  

          

146  

20-24 232 251 256 251 245 235 
         
250  

         
224  

          
169  

          
143  

          
148  

          
158  

          
169  

          
175  

          
164  

25-29 213 184 188 192 193 189 
           
211  

          
231  

          
212  

          
164  

          
138  

          
145  

          
157  

          
169  

          
178  

30-34 216 184 163 163 165 171 

          

173  

          

197  

         

220  

         

209  

          

160  

          

136  

          

145  

          

160  

          

175  

35-39 219 197 174 171 168 165 

          

165  

           

161  

          

188  

         

220  

         

208  

           

161  

          

138  

          

150  

          

167  

40-44 215 215 189 189 187 184 

          

170  

          

154  

          

155  

          

188  

         

220  

           

211  

          

165  

          

143  

          

156  

45-49 171 199 209 201 194 193 

          

175  

          

160  

          

149  

          

155  

          

188  

         

223  

          

218  

          

172  

          

150  

50-54 144 155 186 192 197 198 
          
173  

          
165  

          
155  

          
149  

          
155  

           
191  

          
231  

         
228  

          
182  

55-59 120 125 150 155 164 171 

          

176  

          

162  

          

158  

          

154  

          

148  

          

157  

          

197  

          

241  

         

240  

60-64 113 117 117 128 131 135 

          

135  

          

163  

          

154  

          

156  

          

152  

          

149  

          

160  

         

204  

         

253  

65-69 88 101 109 105 104 102 

          

102  

           

121  

           

151  

          

148  

           

151  

          

150  

          

150  

          

164  

           

211  

70-74 65 73 88 91 93 98 

           

77  

           

87  

          

109  

          

140  

          

139  

          

145  

          

147  

          

149  

          

164  

75-79 39 48 58 61 64 67 
           
67  

            
61  

           
72  

           
94  

          
124  

          
126  

          
134  

          
139  

          
143  

80-84 24 25 32 34 35 36 
           
36  

           
46  

           
44  

           
56  

           
74  

          
100  

          
105  

           
115  

          
122  

85+ 15 15 20 21 23 25 23 27 36 42 52 72 102 124 145 

Tot 3,068 3,004 2,870 2,843 2,816 2,788 2,704 2,624 2,603 2,668 2,705 2,744 2,808 2,892 3,010 

Burimi: Llogaritje të autorit 

 

 

 



 Skema e pensioneve në Shqipëri dhe parashikimet aktuariale 

150 
 

Tabela II. 9   Projeksionet e popullsisë sipas grup-moshave në tre variantet 

 

Viti Varianti minimal Varianti mestar Varianti maksimal 

  Urbane Rurale Urbane Rurale Urbane Rurale 

2001 1294 

        

1,774  1294 

        

1,774  1294         1,774  

2002 1321 

        

1,740  1321 

        

1,740  1321         1,740  

2003 1343 

        

1,700  1343 

        

1,700  1343         1,700  

2004 1365 

        

1,660  1365 

        

1,660  1365         1,660  

2005 1386 

        

1,618  1386 

        

1,618  1386         1,618  

2006 1406 

        

1,576  1406 

        

1,576  1406         1,576  

2007 1421 

        

1,534  1421 

        

1,534  1421         1,534  

2008 1441 

        

1,486  1441 

        

1,486  1441         1,486  

2009 1457 

        

1,441  1457 

        

1,441  1457         1,441  

2010 1474 

        

1,396  1474 

        

1,396  1474         1,396  

2011 1490 

        

1,352  1490 

        

1,352  1490         1,352  

2012 1507 

        

1,309  1507 

        

1,309  1507         1,309  

2013 1523 

        

1,265  1523 

        

1,265  1523         1,265  

2015 

                      

1,533  

        

1,171                    1,548  

        

1,183              1,565          1,196  

2020 

                      

1,566  

           

971                    1,619  

        

1,004              1,667          1,034  

2025 

                      

1,653  

           

832                    1,732  

           

872              1,842             927  

2030 

                      

1,753  

           

716                    1,895  

           

774              2,033             830  

2035 

                      

1,911  

           

633                    2,031  

           

673              2,219             735  

2040 

                      

2,021  

           

543                    2,162  

           

582              2,400             645  

2045 

                      

2,141  

           

467                    2,305  

           

503              2,602             568  

2050 

                      

2,270  

           

402                    2,457  

           

435              2,747             487  

2055 

                      

2,369  

           

341                    2,631  

           

379              2,980             430  

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 10   Pjesëmarrja në forcat e punës 

     
Popullsia aktive 

Pjesëmarrja në forcat e punës 

 Rates (LFPR) 

     

MLF FLF MFLF MPR FPR MFPR 

Viti   Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej  Meshkuj   Femra   Gjithsej  

2001 0+ 1,529.7 1,538.1 3,067.7             

2001 15+ 1,068.5 1,100.8 2,169.3       775.2    555.9    1,331.1          72.6       50.5          61.4  

2005 0+ 1,500.4 1,503.8 3,004.2             

2005 15+ 1,087.2 1,116.2 2,203.4       779.5    557.9    1,337.3            71.7       50.0          60.7  

2010 0+ 1,436.8 1,433.6 2,870.4             

2010 15+ 1,102.2 1,124.8 2,227.1    729.7  559.0  1,289.5  66.2 49.7 57.9 

2011 0+ 1,423.9 1,419.0 2,842.9             

2011 15+ 1,105.7 1,126.4 2,232.0     750.8  595.8    ,345.9  67.9 52.9 60.3 

2012 0+ 1,410.9 1,404.9 2,815.7             

2012 15+ 1,107.5 1,126.5 2,234.0     651.2  519.3  1,161.7  58.8 46.1 52 

2013 0+ 1,397.5 1,390.1 2,787.6             

2013 15+ 1,107.2 1,124.0 2,231.2     555.8  401.3     950.5  50.2 35.7 42.6 

                      -            -               -          

2015 0+       1,369.5       1,362.3       2,731.8              -            -               -          

  15+       1,102.5       1,096.8       2,199.3       555.7   490.2  1,045.9  50.4 44.7 47,5 

2020 0+       1,315.2       1,308.3       2,623.5              -            -               -          

  15+       1,072.8       1,067.1       2,139.9       551.8   488.1  1,039.9           51.4  45.7  48.6  

2025 0+       1,305.1       1,298.3       2,603.4              -            -               -          

  15+      1,062.3       1,056.7       2,119.0      557.5  494.3  1,051.8   52.5  46.8       49.6  

2030 0+       1,337.7       1,330.6       2,668.3              -            -               -          

  15+     1,088.7     1,083.0     2,171.7       82.6  517.8  1,100.5    53.5  47.8  50.7  

2035 0+       1,355.8       1,348.7       2,704.5              -            -               -          

  15+       1,113.2       1,107.4       2,220.6        612.3    562.7    1,175.0  55.0       50.8          52.9  

2040 0+       1,375.6       1,368.4       2,744.0              -            -               -          

  15+       1,149.6       1,143.6       2,293.2      632.3  581.1  1,213.4  55.0  50.8        52.9  

2045 0+       1,407.7       1,400.3   2,808.0              -            -               -          

  15+      1,199.9       1,193.7       2,393.6      660.0  606.6  1,266.5  55.0  50.8       52.9  

2050 0+       1,449.8       1,442.2       2,892.0              -            -               -          

  15+       1,249.8       1,243.2       2,493.0      687.4  631.7  1,319.1  55.0  50.8        52.9  

2055 0+       1,509.0       1,501.0       3,010.0              -            -               -          

  15+       1,301.4       1,294.6       2,596.0        715.8    657.8    1,373.6  55.0      50.8  52.9 

Burimi: Llogaritje të autorit 
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Tabela II. 11   Parashikime për numrin e të punësuarve 

 

Viti Meshkuj Femra Gjithsej 

2001 659.0 449.2 1108.1 

2005 685.2 462.0 1147.1 

2010 635.5 476.9 1112.4 

2011 647.1 511.8 1159.0 

2012 553.5 454.4 1007.9 

2013 450.8 344.3 795.0 

2015 462.9 415.7 878.6 

2020 460.8 414.4 875.1 

2025 477.3 430.2 907.5 

2030 511.3 461.7 973.0 

2035 537.6 501.7 1039.3 

2040 555.2 518.1 1073.3 

2045 579.5 540.8 1120.2 

2050 603.5 563.2 1166.8 

2055 628.5 586.5 1215.0 

Burimi: Llogaritje të autorit 

 


