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MESAZH PËRSHËNDETËS I KRYETARIT TË KËSHILLIT ADMINISTRATIV 

I dashur lexues,

Gjatë dy dekadave të tranzicionit, viti 2014 ishte ndoshta viti 
më i rëndësishëm për sistemin e pensioneve në Shqipëri.  

Ndonëse skema e pensioneve gjatë viteve ’90, e kishte kryer me 
sukses funksionin social me kalimin e kohës, ajo kish nisur të 
vuante nga probleme të mprehta, që rrezikonin të ardhmen e 
saj. Si rezultat i aplikimit të pensioneve tavan, pensionet ishin 
shumë të ulëta dhe pensioni mesatar ishte thuajse i barazuar me 
atë minimal. Për rrjedhojë, shumë qytetarë kishin zgjedhur të 
mos kontribuonin fare në këtë skemë, ose të kontribuonin vetëm 

mbi bazën e pagës minimale. Ndaj numri i kontribuesve ishte më i ulët se numri i përfituesve 
dhe deficiti i skemës ishte thelluar tej mase, duke shkuar në rreth 45% të shpenzimeve totale 
të ISSH-së. 

Së bashku me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, dhe asistencën teknike të partnerëve tanë 
ndërkombëtarë, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë u angazhua të reformonte sistemin e 
pensioneve. Jam shumë krenar sot, që jo vetëm e përmbyllëm me sukses këtë Reformë, por dhe 
sepse ajo është e duhura për të çuar përpara shtetin e mirëqenies sociale në Shqipëri. 

Heqja e pensionit tavan mundësoi lidhjen më të mirë të kontributeve me përfitimet dhe 
mundësoi rritjen e pensioneve për të gjitha fashat e pagave. 

Vendosja e pensionit social garanton të ardhura mujore për mbi 5 000 të moshuar, që duke mos 
plotësuar kushtet për përfitimin e një pensioni, nuk kishin asnjë të ardhur. 

Ulja e moshës së pensionit për minatorët, është një tjetër arritje e kësaj Reforme. 

Jam shumë i lumtur sot sepse, që në vitin e parë të saj, Reforma rikthehu besimin e humbur të 
qytetarëve në skemë dhe dha rezultate të shkëlqyera. Në vetëm një vit numri i kontribuesve u 
rrit me mbi 93 mijë kontribues të rinj, duke bërë që për herë të parë numri i kontribuesve të jetë 
më i lartë se numri i përfituesve.  Gjithashtu, si rezultat i besimit të rikthyer dhe Ligjit për faljen 
e kamatvonesave të sigurimeve shoqërore për të vetëpunësuarit në bujqësi, të ardhurat u rritën 
me mbi 100 milionë dollarë, duke ndaluar thellimin e mëtejshëm të deficitit.
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Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka bërë një punë të shkëlqyer në drejtim të implementimit të 
Reformës,  por mbeten ende shumë gjëra për t’u përmirësuar në të ardhmen. Më e rëndësishmja 
prej të cilave, është shërbimi ndaj të moshuarve. 

Modernizimi i Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore në Tiranë ishte një lajm i rëndësishëm 
për shumë pensionistë, të cilët tanimë do të përfitojnë nga shërbimi i shpejtë, në një mjedis të 
denjë për ta. Gjatë vitit 2015 do të punohet që sipas të njëjtit model  të modernizohen të gjitha 
Agjencitë e Sigurimeve Shoqërore. 

Por, sfida më e madhe do të vazhdojë të mbetet rritja e numrit të kontribuesve dhe reduktimi i 
deficitit.

Jam i bindur se nëse punojmë me të njëjtin ritëm, siç punuam gjatë vitit 2014,  të gjitha këto 
sfida do të kalohen me sukses.

 S i n q e r i s h t, 

             E r i o n  V E L I A J
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MESAZH PËRSHËNDETËS I DREJTORES SË PËRGJITHSHME TË ISSH-së

I nderuar lexues,

Viti 2014 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm në komunikimin 
tonë të përbashkët. 

Një ndër prioritetet kryesore të Institucionit që unë 
drejtoj ishte hartimi i një Reforme thelbësore të sistemit 
të sigurimeve shoqërore, me synim tejkalimin gradual 
të gjendjes financiare të fondit të sigurimeve shoqërore, 
krijimin e një sistemi sigurimesh më të drejtë, mbështetur 
në parimin kontributiv, për përmirësimin në vazhdimësi 
të qendrueshmërisë financiare të tij, në zbatim kjo dhe të 

objektivave të përcaktuara në programin e Qeverisë.

Falë modelit që përcolli Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, çështja e sigurimeve 
shoqërore u kthye në çështjen e vitit. Si rezultat i miratimit të Ligjit për faljen e kamatëvonesave 
dhe gjobave për kontributet e papaguara për të vetëpunësuarit në bujqësi dhe punës së madhe 
të bërë nga të gjithë punonjësit e sigurimeve shoqërore, u arrit që të mblidheshin 5.7 miliardë 
lekë më shumë se planifikimi ose 359.4%. 

Mund të themi se viti 2014 ka qenë viti i parë, në 10 vitet e fundit, me ritmin më të lartë të 
rritjes së pagesës së kontributeve, me një rritje prej 19%, ose 93 394 kontribues më shumë se 
viti 2013.

Krahas punës për  reformimin e sistemit, rëndësi e veçantë iu kushtua administrimit të tij dhe 
realizimit të të ardhurave të buxhetit për vitin 2014, ku të ardhurat nën përgjegjësinë e ISSH-së 
u tejkaluan me mbi 5.8 miliardë lekë. 

Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve bëri të mundur uljen e kohës së lidhjes së pensioneve 
mesatarisht në 31 ditë nga 60 ditë, që është koha maksimale ligjore për lidhjen e një pensioni. 
87% e pensioneve të reja ose 34,073 pensione u lidhën brenda afatit ligjor dhe koha mesatare 
e caktimit të  tyre arriti në  21 ditë. Numri i pensioneve që u administruan nga ana jonë në 
vitin 2014 ishte 585 483 pensione, ose 15 mijë më shumë se viti 2013. Bashkë me pensionet e 
parakohëshme dhe trajtimet e veçanta ky numër kaloi mbi 617 mijë përfitues.

Në vitin 2014 u bë e mundur  realizimi i pagesave online, nëpërmjet sistemit informatik të 
pagesave,  për të gjitha pensionet që paguhen në qendrat urbane, duke sjellë një shërbim 
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të shpejtë ndaj pensionistëve. Nga kontrollet sistematike të pagesave janë evidentuar dhe 
rekuperuar fondet e dëmtuara nga agjenti  pagues dhe janë minimizuar rastet abuzive. 

Ndërkaq, në kuadër të mbështetjes për emigrantët shqiptarë në vende të ndryshme të botës, 
nën kujdesin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, u intensifikuan takimet për lidhjen e 
marrëveshjeve bilaterale në fushën e mbrojtjes sociale. Në këtë periudhë, u arrit të përmbyllen 
marrëveshjet me Maqedoninë, Rumaninë, Hungarinë, Kanadanë dhe Luksemburgun, ndërkohë 
që është në proces marrëveshja me Republikën Çeke.

Risi për vitin 2014 është fillimi i rikonstruksionit të Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore, 
duke nisur nga Agjencia Lokale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë,  ku janë krijur kushte moderne 
për shërbimin ndaj qytetarëve. Në këtë Agjensi është implementuar sistemi informatik dhe 
përdorimi i teknologjisë së informacionit, për të ulur kohën e shërbimit dhe rritur cilësinë e tij. 
Nën modelin Tiranës do të vazhdohet në të gjitha Agjencitë, anë e mbanë vendit.

Këto arritje na japin besimin se jemi në rrugën e duhur për t’i shërbyer sa më mirë kujtdo që ka 
kontribuar, me qëllim që gjithkush të gëzojë atë që meriton dhe në kohën më të shpejtë.

Ne besojmë se çdo komunikim me lexuesit përmirëson punën tonë,  ndaj dhe do të vijojmë të 
kërkojmë kontributin tuaj në arritjen e objektivave tanë.

Faleminderit! 

                   
                                                                                  

                                                                                                            Vjollca BRAHO
DREJTORE  E  PËRGJITHSHME E ISSH-së
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PROFILI I INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE

Instituti i Sigurimeve Shoqërore është një institucion publik, i pavarur, organizimi dhe 
funksionimi i të cilit rregullohet nëpërmjet dispozitave të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 ”Për 
Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe ka si qëllim mbrojtjen 
sociale, menaxhimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe dhënien e përfitimeve.  

Këshilli i Ministrave miraton statutin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili normon 
veprimtarinë e këtij institucioni dhe marrëdhëniet ndërmjet Tij dhe Ministrisë së Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë.

Sistemi i Përgjithshëm i Sigurimeve Shoqërore mbështetet në parimin kontributiv, parimin e 
vetëpërgjegjësisë së individit për rrisqet e së ardhmes në fushën sociale, si dhe në parimin e 
marrëveshjes së brezave “paguaj sot, që të përfitosh nesër (pay as you go)”. 

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
rregullon dhe përcakton mënyrën e drejtimit dhe të administrimit të Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore. Sipas këtij Ligji, Instituti i Sigurimeve Shoqërore drejtohet nga: 

1. Këshilli Administrativ;   
2. Drejtori i Përgjithshëm. 
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Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, është organi më i lartë 
ekzekutiv. Ai përbëhet nga 12 anëtarë dhe mbështetur në VKM nr. 263, datë 07.05.2014 “Për 
caktimin e funksioneve të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore në përbërje të Këshillit 
Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore”, në përbërje të këtij Këshilli, janë përcaktuar 
përfaqësuesit, si më poshtë:

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë – Ministër;
Ministria e Financave - Zv/Ministër;
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes – Drejtor Drejtorie;
Ministria e Shëndetësisë - Drejtor i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor;
Ministria e Drejtësisë – Drejtor Drejtorie;
Instituti i Statistikave – Drejtor i Përgjithshëm.

Gjithashtu, me VKM nr. 262, datë 07.05.2014 “Për përzgjedhjen e organizatave të punëdhënësve 
dhe të sindikatave më të përfaqësuara në Këshillin Administrativ të Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore”, janë përcaktuar 6 përfaqësues nga këto Organizata.

Përfaqësues të 
Punëdhënësve

3

Përfaqësues të Qeverisë
6

Përfaqësues të 
Punëmarrësve

3

Perberja e Keshillit 
Administrativ
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Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së, zgjidhet nga Këshilli Administrativ i Institutit të 
Sigurimeve Shoqërore.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore:
■  Drejton dhe organizon veprimtarinë e ISSH-së; 
■  Emëron Drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;
■  Raporton pranë Këshillit Administrativ për veprimtarinë e ISSH-së.

ISSH është e organizuar në tre nivele drejtimi, Drejtoria Qëndrore, 12 Drejtoritë Rajonale, që 
i përgjigjen ndarjes administrative në 12 Qarqe, dy Degë të Sigurimeve Shoqërore në Sarandë 
dhe Tropojë për arsye largësie nga qendra e qarkut, Drejtoria e Arkivës Qendrore të Sistemit, si 
dhe në Agjencitë Lokale në nivel qyteti ose qendrash banimi, relativisht të mëdha. 

 

 

 

 

 

Drejtori i 
Përgjithshëm 

i ISSH

DRSSH 
Vlorë

DRSSH 
Shkodër

DRSSH 
Lezhë

DRSSH 
Kukës

DRSSH 
Berat

DRSSH 
Korçë

DRSSH 
Gjirokastër

DRSSH Fier

DRSSH 
Durrës

DRSSH 
Dibër

DRSSH 
Elbasan

DRSSH 
Tiranë

General 
Director 

of SII

RO
Vlorë

RO
Shkodër

RO
Lezhë

RO
Kukës

RO
BeratRO

Korçë
RO 

Gjirokastër

RO
Fier

RO
Durrës

RO
Dibër

RO
Elbasan

RO
Tiranë
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PËRBËRJA E KËSHILLIT ADMINISTRATIV TË ISSH-së

Kryetar

Ervin METE   
Zv/Ministër, 

Ministria e Financave       

Alban BEQAJ 
Drejtor,   

Ministria e Ekonomisë  

Edlira JORGAQI
Drejtore,   

Ministria e Drejtësisë

Luan BREGASI
Përfaqësues i Punëdhënësve

Kolë NIKOLLAJ                                                                             
Përfaqësues i Konfederatës                                         
së Sindikatave të Shqipërisë

Anëtarë

Nënkryetarë

Erion VELIAJ
 Ministër,

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
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Astrit BECI  
Drejtor i Përgjithshëm, 

FKSSH      

  Gjergj FILIPI 
   Drejtor i Përgjithshëm, 

INSTAT

 Naim HASA
 Përfaqësues i Punëdhënësve  

Avenir KIKA   
Përfaqësues i Punëdhënësve     

Gëzim KALAJA
Përfaqësues i BSPSH

Bilbil KASMI
  Përfaqësues i Sindikatës 

së Shqipërisë  



14

Raport vjetor 2014

                              

                      

                                                                                                           
                                                                                                                    
                                      
 

                                                             

                                                     

BORDI DREJTUES I ISSH-së

Vjollca BRAHO   -   Drejtore e Përgjithshme

Ali EMINI             -   Zv/Drejtor i Përgjithshëm 

Hasan HOXHA    -   Zv/Drejtor i Përgjithshëm

Astrit HADO        -   Zv/Drejtor i Përgjithshëm/Drejtor i Drejtorisë së    

      Integrimit, Reformave, Marrëveshjeve dhe Kërkimit Social 

Solida DIBRA         -   Drejtor i Drejtorisë së Përfitimeve 

Teuta MUÇO        -   Drejtore e Drejtorisë së Kontributeve

Miranda GOXHI -   Drejtore e Drejtorisë  Juridike

Lindita GJINAJ   -   Drejtore e Drejtorisë së Financës

Agim BAÇI            -   Drejtor i Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun

Lindita ABDI   -   Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit 

Ali BRAHJA    -   Drejtor i Drejtorisë së Auditit të Brendshëm 

     & Menaxhimit të Riskut

Elvin NURIU        -   Drejtor i Drejtorisë së Administrimit të Përgjithshëm
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E ISSH-së

 

Këshilli Administrativ Drejtori i Përgjithshëm

Drejtoria 
Auditit  të  Brendshëm

Drejtoria 
Marrëdhënieve me Publikun

Zv/Drejtor i Përgjithshëm

Departamenti

Modernizimit të Sistemit  të 
Sigurimeve Shoqërore &

Integrimit në BE

Drejtoria 
Teknologjisë së Informacionit

Drejtoria  
Integrimit, Marrëveshjeve,

Reformave & Kërkimit Social

Drejtoria 
Kontributeve

Zv/Drejtor i Përgjithshëm
Departamenti

Ekonomiko-Financiar
Drejtoria 
Financiare

Drejtoria 
Administrimit të PërgjithshëmZv/Drejtor i Përgjithshëm

Departamenti 
Teknik

Drejtoria 
Përfitimeve

Kabineti
Drejtorit të Përgjithshëm

Drejtoria Ligjore
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LEGJISLACIONI

Ligje

 Reforma e pensioneve u miratua me Ligjin nr. 104 / 2014, datë 31.07.2014 “Për disa 
ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore 
në Republikën e Shqipërisë “, të ndryshuar, dhe i shtrin efektet nga data 01.01.2015;

 U hartua, miratua dhe filloi zbatimi i Ligjit nr.  150, datë 06.11.2014 “Për pensionet 
e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, për minatorët e nëntokës, i 
cili konsiston në uljen e moshës së daljes në pension për punëtorët e nëntokës në 
miniera nga 60 vjeç në 55 vjeç;

 Ligji nr. 153/2014 “Për faljen e kamatëvonesave dhe gjobave për kontributet e 
detyrueshme të sigurimeve shoqërore të papaguara nga personat e vetëpunësuar në 
bujqësi”.

Vendime të Këshillit të Ministrave

  VKM nr. 845, datë 27.09.2013 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore 
të Ministrisë të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë”;

  VKM nr. 456, datë 09.07.2014 “Për rritjen e pensioneve”;

  VKM nr. 457, datë 09.07.2014 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 1114, datë 
30.07.2008 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme në RSH”;

  VKM nr. 927, datë 29.12.2014 “Për koeficientët e indeksimit të pagave, për efekt të 
llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve”;

  VKM nr. 928, datë 29.12.2014 “Për kriteret, procedurat dhe dokumentacionin për 
pensionin social”;

  VKM nr. 929, datë 29.12,2014 “Për një shtesë në Vendimin nr. 561, datë 12.08.2005 
të Këshillit të Ministrave” Për përcaktimin e pagave referuese për llogaritjen e 
pensioneve”.
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REFORMA NË PENSIONE

Bazuar në studimet aktuariale të realizuara nga specialistët e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, 
dhe të partnerëve ndërkombëtarë si Banka Botërore, situata financiare në periudhën afatgjatë 
të sistemit të sigurimeve shoqërore në përgjithësi dhe të skemës së pensioneve në veçanti 
paraqitej e zymtë, me një tendencë në rritje të deficitit dhe pamundësinë e skemës për të paguar 
përfitimet në të ardhmen.  Gjithashtu, këto studime dhe zbatimi në praktikë i Ligjit të Sigurimeve 
Shoqërore nxorën në pah dhe shumë probleme të tjera që ndikonin në skemë: si në fushën e 
kontributeve ashtu dhe në atë të përfitimeve. Të gjitha problematikat e konstatuara nëse nuk 
adresoheshin në një reformë të qenësishme do të rrisnin  vështirësinë e zbatimit të skemës, 
duke kërkuar gjithnjë e më shumë financime nga buxheti i shtetit, në formën e subvencioneve, 
për mbulimin e deficitit. 

Këshilli i Ministrave, me urdhrin nr. 7, datë 07.01.2014, ngriti grupin ndërinstitucional të punës 
për bashkërendimin dhe mbikqyrjen e procesit të përgatitjes së reformës në fushën e pensioneve, 
i cili u ngarkua të hartojë Dokumentin e Politikave të Pensioneve, diskutimin e këtij Dokumenti 
me grupet e interesit, partnerët socialë dhe partitë politike, përgatitjen e strategjisë afatgjatë të 
sigurimeve shoqërore, hartimin e projektligjit të ri dhe organizimin e fushatës sensibilizuese për 
këtë Reformë. Ky grup përbëhej nga përfaqësues të disa institucioneve shtetërore dhe drejtohej 
nga Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Erion Veliaj. Në zbatim të pikës 4 të këtij Vendimi, 
ky grup mandatoi një grup teknikësh nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Institutit 
të Sigurimeve Shoqërore, për realizimin e studimeve aktuariale përkatëse, hartimin e opsioneve 
të ndryshme të Reformës dhe paraqitjen për diskutim në grupin ndërinstitucional. 

Grupi teknik realizoi një analizë të plotë të sistemit ekzistues të sigurimeve shoqërore dhe 
të të gjithë skemave të tjera, përfshirë në këtë sistem. Mbi këtë bazë u hartua Dokumenti i 
Politikave të Pensioneve,  në të cilin përshkruhet gjendja aktuale e sistemit, ecuria e tij ndër 
vite,  parashikimi afatgjatë i ecurisë së skemës në një periudhë 70 vjeçare dhe dy opsione të 
mundshme të reformimit të skemës së pensioneve, të shoqëruara me parashikimet e nevojshme 
për të dy opsionet: në variantin optimist dhe jo optimist. 
         
1.  Opsioni i parë konsistonte në ruajtjen e sistemit ekzistues dhe ndryshimin e parametrave 

të skemës, për të realizuar objektivat e vendosura; 
2.  Opsioni i dytë përfshinte një reformë sistemike, duke propozuar ndryshimin e sistemit 

ekzistues në një sistem tjetër me llogari nocionale (Notional Defined Contribution NDC). 
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  Takimi i parë i Grupit Ndërinstitucional të Reformës – 07 shkurt 2014

 Takimi i dytë i Grupit  Ndërinstitucional të Reformës – 09 prill 2014
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Në këtë dokument u përcaktua reformimi i sistemit të detyrueshëm, skemës së sigurimit 
suplementar shtetëror dhe skemave të tjera suplementare.

Prezantimi i “ Dokumentit të politikave të pensioneve”, 29 prill 2014

Nga ana e Grupit Ndërinstitucional dhe Qeverisë Shqiptare u përcaktua si opsioni më i mirë ai i 
ndryshimit të parametrave të skemës ekzistuese dhe thellimit të parimit kontributiv.  

Paketa për Reformën e Pensioneve mori mbështetjen nga Këshilli Kombëtar i Punës, i përbërë 
nga anëtarë të Kabinetit qeveritar dhe nga përfaqësues të punëdhënësve dhe punëmarrësve.

Objektivi kryesor i reformimit të sistemit të sigurimeve shoqërore në përgjithësi dhe skemës 
së pensioneve në veçanti ishte rritja e qëndrueshmërisë financiare të skemës në periudhën 
afatgjatë dhe ulja e deficitit të skemës së pensioneve, i cili ishte i madh dhe me tendencë rritjeje 
në të ardhmen. Ky objektiv do të realizohej nëpërmjet rritjes së numrit të kontribuesve në skemë,  
lidhjes së drejtëpërdrejtë të masës së pensionit me vitet e sigurimit dhe masën e kontributeve 
të paguara, rritjes graduale të moshës së daljes në pension për gratë duke filluar nga viti 2015 
dhe për burrat duke filluar nga viti 2033, përcaktimit të rregullave strikte të indeksimit të 
pensioneve në të ardhmen, aktualizimit real të pagave të mëparshme, unifikimit të llogaritjes 
së pensioneve për të gjitha kategoritë e të punësuarve dhe vetëpunësuarve dhe eleminimin e 
dy skemave brenda skemës së pensioneve asaj rurale dhe urbane, unifikimit të pagës minimale 
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për efekt të sigurimeve shoqërore me pagën minimale në shkallë vendi për efekt punësimi, 
heqjen e përkufizimit që paga maksimale është e barabartë me pesëfishin e pagës minimale 
dhe ruajtjen e pagës maksimale ekzistuese, e cila do të indeksohet sipas indeksit të pagave, 
forcimin e kritereve për daljen në pension të parakohshëm, duke rritur vitet e nevojshme të 
sigurimit, forcimin e kritereve të pensionit të invaliditetit, ndryshimin e mënyrës së llogaritjes 
së përfitimeve afatshkurtra, reformimin e skemës suplementare shtetërore.

Të gjitha këto objektiva do të realizoheshin duke mos ndryshuar normën kontributive të 
detyrueshme, si dhe duke ruajtur nivelin e pensioneve ekzistuese.

Mbi këtë bazë u hartuan ndryshimet ligjore në ligjin e skemës së detyruar, skemës suplementare 
shtetërore dhe të skemës suplementare shtetërore për personat me tituj shkencorë, si dhe të 
gjitha aktet nënligjore, në zbatim të reformës së ndërmarrë. 

Këshilli Kombëtar i Punës – 16 qershor 2014
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Ndryshimet e Ligjit nr.  7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në RSH”, të ndryshuar, 
që administron sistemin e detyrueshëm të sigurimeve shoqërore konsistojnë në:
1. Vendosja e një pensioni social për të gjithë qytetarët shqiptarë rezidentë në moshën 70 

vjeç, që nuk përfitojnë pension nga skema e detyrueshme dhe të ardhurat nga burime të 
tjera janë më të ulta se masa e pensionit social. Ky pension lidhet mbi bazën e një  testimi 
të të  ardhurave individuale dhe financohet nga të ardhurat e përgjithshme të buxhetit të 
shtetit. Masa e pensionit social është e barabartë me të ardhurat që përfitohen nga pensioni 
i pjesshëm me 15 vjet sigurim me pagë minimale, sipas skemës së vjetër; 

2. Ndryshimin e parametrave të formulës së llogaritjes së pensionit. U ruajt e njëjta formulë 
llogaritje pensioni, pra pensioni është i përbërë nga një shumë bazë dhe një shtesë. Shuma 
bazë, e cila me ligjin e vjetër ishte e përcaktuar e njëjtë për të gjithë dhe e barabartë me 
masën e pensionit minimal në shkallë vendi,  u zëvendësua me një shumë e cila është e 
ndryshueshme për çdo individ, në varësi të viteve të sigurimit në skemë.  Kjo shumë  është 
produkt i masës së pensionit social me vitet e siguruara realisht pjesëtuar me  vitet e 
sigurimit të kërkuara sipas nenit 92, të Ligjit.  Shtesa llogaritet 1% për çdo vit sigurimi të 
bazës së vlerësueshme, e cila ëshë paga mesatare e aktualizuar e gjithë viteve të sigurimit 
mbi të cilat janë  paguar kontributet e sigurimeve shoqërore. Për pagat e realizuara deri 
në datën 31.12.2014 u ndryshuan koeficientët e indeksimit,  duke  rritur ndjeshëm pagat e 
kaluara për efekt llogaritje pensioni. U hoqën kufizimet e masës së pensionit si për tavanin e 
pensionit, i cili përcaktonte që pensioni maksimal ishte i barabartë me dyfishin e pensionit 
minimal, ashtu edhe për pagën mesatare neto  të  tri viteve rresht të dhjetë viteve të fundit. 
Ndryshimi i parametrave dhe heqja e kufizimeve rrit peshën specifike të kontributeve të 
paguara dhe ul peshën e shumës bazë të garantuar, duke e theksuar parimin kontributiv të 
pensionit;
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3. Rritja graduale e moshës së daljes në pension duke arritur në 67 vjeç  për të dy gjinitë në 
vitin 2056. Kjo rritje do të realizohet me rritjen nga dy muaj për çdo vit kalendarik për gratë, 
duke filluar nga viti 2015 dhe një muaj për çdo vit kalendarik për meshkujt, duke filluar nga 
viti 2033;

4. Rritja e moshës së daljes në pension për nënat që kanë lindur dhe rritur gjashtë apo më 
shumë fëmijë nga 50 vjeç në 55 vjeç, si dhe rritja e moshës së përfitimit të pensionit familjar 
për gratë nga 50 vjeç në 55 vjeç;

5. Rritja graduale e  periudhës së sigurimit, sipas nenin 92, të Ligjit, me nga katër muaj për çdo 
vit kalendarik deri në arritjen e 40 viteve sigurim në vitin 2030. Ky ndryshim është për të 
unifikuar legjislacionin shqiptar me vendet e BE, për të unifikuar praktikën e llogaritjes së 
pensionit në kuadër të marrëveshjeve qeveritare në fushën e sigurimeve shoqërore, si dhe 
shtrëngimin e kritereve për daljen parakohe në pension pleqërie;

6. Unifikimi i llogaritjes së pensioneve për të gjitha kategoritë e të punësuarve, vetëpunësuarve 
në fshat dhe qytet, duke eliminuar skemën e pensioneve rurale.  Ky ndryshim vendos 
drejtësi në llogaritjen e pensioneve të fshatit dhe shmang diskriminimin që sillte vendosja 
administrative e kriterit prej 17.5 vjet sigurimi si punë shteti apo sigurim pas vitit  1993;

7. Unifikimi i pagës minimale për efekt të sigurimeve shoqërore me pagën minimale për efekt 
punësimi. Ky unifikim shmang ngatërresat në llogaritjen e kontributeve, si dhe unifikon 
masat e pensioneve, sipas formulës së re, për të gjithë kategoritë e të vetëpunësuarve. 
Gjithashtu, u hoq përcaktimi që paga maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve të 
sigurimeve shoqërore duhet të jetë sa pesëfishi i pagës minimale, për të bërë të mundur një 
kthim më të pranueshëm të kontributeve në masën e pensionit dhe vendosjen e solidaritetit 
në kufij të pranueshëm nga kontribuesit;

8. Forcimi i kritereve të përfitimit të pensionit të invaliditetit dhe garantimi i një mbrojtjeje 
bazë për këtë kategori. Për të përfituar pension invaliditeti është shtuar kriteri i pasjes së një 
viti sigurim në pesë vjetët e fundit, para invalidizimit, me qëllim shmangien e informalitetit 
në pensionet e invaliditetit dhe lidhjen e pensionit me të ardhurat nga puna;

9. Përcaktimi i rregullave strikte të indeksimit, duke përcaktuar se indeksimi i pensioneve do 
të bëhet sipas inflacionit, duke ruajtur aktualitetin e masës së pensionit dhe shmangien e 
thellimit të deficitit nga faktorë të jashtëm dhe politikë;

10. Rritja e masës së kontributit të paguar nga të vetëpunësuarit në bujqësi, deri në eliminimin 
e subvensionit nga ana e buxhetit të shtetit për këtë kategori në vitin 2018;

11. Heqja e të gjitha llojeve të kompensimeve të deritanishme në pension, duke theksuar parimin 
kontributiv dhe eliminimin e qasjes asistenciale të pensionit. Për rrjedhojë, për pensionistët 
e rinj nuk do të krijohen diferenca në masën e pensionit me pensionistët ekzistues, sepse 
këtë diferencë e rregullon mënyra e re e llogaritjes së pensionit;

12. Llogaritja e përfitimeve afatshkurtra mbi bazën e pagës neto dhe jo bruto,  duke harmonizuar 
të drejtat dhe rritjen e nismave për punësim dhe ulje të informalitetit;

13. E drejta e bashkëshortit për të përfituar pagesë për periudhën e kujdesit ndaj fëmijës së 
porsalindur, në rastet kur bashkëshortja nuk e ushtron këtë të drejtë.
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Reforma synon forcimin e parimit kontributiv të sistemit, redukton disi shkallën e lartë të 
rishpërndarjes, tenton rritjen e qëndrueshmërisë financiare të skemës në periudhën afatgjatë, 
krijimin e incentivave për një pjesëmarrje më të madhe nëpërmjet pagimit të kontributeve në 
kohë më të gjatë dhe mbi pagën reale, vazhdimin e punësimit përtej mbushjes së moshës së 
përcaktuar për të dalë në pension pleqërie, unifikimin e llogaritjes dhe kritereve kualifikuese 
pavarësisht llojit të punës apo veprimtarisë, thjeshtimin e mënyrës së llogaritjes së përfitimeve 
dhe rritje të transparencës ndaj publikut, si dhe mbështetjen financiare shtetërore për të 
moshuarit mbi moshën 70 vjeç. 

Nëpërmjet përdorimit të të njëjtës formulë për kalkulimin fillestar të pensioneve, reforma synon 
të zhdukë diferencën mes pensioneve rurale e urbane dhe gradualisht të eliminojë privilegjet 
për fermerët, lidhur me normën e kontributit, duke i përfshirë dhe ata në skemën e vetme të 
vendit. 

Reforma e pensioneve u miratua me Ligjin nr. 104 / 2014, datë 31.07.2014 “Për disa ndryshime 
dhe shtesa në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë “, të ndryshuar, dhe i shtrin efektet nga data 01.01.2015. 

Kjo Reformë e bën sistemin më të drejtë, duke lidhur kontributet e paguara me përfitimet 
për çdo qytetar. Për herë të parë, gjatë këtyre viteve është vendosur ndryshimi i skemës së 
pensioneve, me efekt deri në vitin 2080.
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KONTRIBUTE

Falja e kamatëvonesave për të vetëpunësuarit në bujqësi 

Viti 2014 shënon arritjen më të madhe në fushën e kontributeve të sigurimit shoqëror për 
fermerët, si në realizimin e të  ardhurave nga të vetëpunësuarit në bujqësi, ashtu dhe në 
përfshirjen e numrit më të madh të fermerëve të zonave rurale, në skemën e sigurimit shoqëror.

Me miratimin e Ligjit nr. 153/2014 “Për 
faljen e kamatëvonesave dhe gjobave për 
kontributet e detyrueshme të sigurimeve 
shoqërore të papaguara nga personat e 
vetëpunësuar në bujqësi”, i cili i shtriu 
efektet deri më datë 31.12.2014,  u 
favorizuan të vetëpunësuarit në bujqësi, 
sepse u lejuan pagesat e kontributeve të 
vitit 2014, por dhe për periudhat e kaluara 
pa kamatëvonesa. Gjithashtu këto periudha, 
për herë të fundit, u lejuan që të paguhen 
me kuotat e ulta të viteve përkatëse. Ligji 
i faljes së kushtëzuar ndikoi ndjeshëm  në 
rritjen e numrit të fermerëve të siguruar 
dhe në tejkalimin e madh të të ardhurave 
të programuara nga të vetëpunësuarit në 
bujqësi për vitin 2014. 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, me hyrjen 
në fuqi të këtij Ligji, u angazhua në një 
fushatë të gjerë sensibilizimi dhe njohjeje 
të të gjithë anëtarëve të familjeve fermere 
me favoret që iu ofonte Ligji për faljen 
e kamatëvonesave. Të gjithë strukturat 
organizative të organeve të sigurimeve 
shoqërore, në qendër dhe në bazë, e 
spostuan punën dhe vëmendjen e tyre në 
ndihmë të 214 inspektorëve të sigurimit të 
të vetëpunësuarve në bujqësi në të gjitha 
komunat dhe bashkitë e vendit. U përgatitën 
dhe u shpërndanë nëpër fshatra me qindra 
postera dhe me mijëra fletëpalosje. 
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Drejtuesit e ISSH-së dhe  Drejtorive 
Rajonale të Sigurimeve Shoqërore u 
angazhuan në emisione të veçanta për 
prezantimin e favoreve të Ligjit të faljes 
së pagesave të kontributeve me kuotat 
simbolike të viteve të kaluara dhe pa 
kamatëvonesë.

Për vitin 2014 të ardhurat nga pagesat 
e kontributeve të të vetëpunësuarve 
në bujqësi, për sigurimin shoqëror dhe 
shëndetësor, u realizuan në kuotën e 
8,050.7 milionë lekë nga 2,519.9 milionë 
të realizuara në vitin 2013 ose 5,530.9 
milionë lekë më shumë.

Si rezultat i Ligjit nr. 153/2014 “Për 
faljen e kamatëvonesave dhe gjobave 
për kontributet e detyrueshme të 
sigurimeve shoqërore të papaguara nga 
personat e vetëpunësuar në bujqësi”,  
por dhe punës së vazhdueshme me 
fermerët, veç tejkalimit të të ardhurave, 
në ditën e fundit të raportimit, evidenca 
e të ardhurave ditore shënoi kulmin e 
saj, me një shumë prej 552,6 milionë 
lekë, duke u realizuar në një ditë dy 
plane mujore.       

Takim me inspektorët e bujkut të DRSSH,  23 shtator 2014
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Në fund të vitit 2014 rezultuan 127,728 kontribues fizikë, të vetëpunësuar në bujqësi, pra rreth 
2 herë më shumë nga 64,274 kontribues që ishin në vitin 2013. 

Numri i kontribuesve fizikë, të vetëpunësuar në bujqësi, sipas DRRSH-ve, për vitet 2013 – 2014

Gjatë vitit 2014, u futën në skemë dhe u siguruan si të vetëpunësuar në bujqësi 48,121 fermerë 
të rinj, të cilët zunë rreth 38% të numrit fizik të të vetëpunësuarve në bujqësi që u siguruan në 
këtë vit. 

Numri i kontribuesve të rinj të vetëpunësuar në bujqësi, sipas DRRSH-ve gjatë vitit 2014

Për vitin  2014:
a. Në fondin e sigurimeve shoqërore, të ardhurat gjithsej, nga sigurimet shoqërore të 

detyrueshme, sigurimi suplementar dhe sigurimi vullnetar, nga 55,130 milionë lekë të 
programuara janë realizuar 61,719.8 milionë lekë, ose 112%, me një tejkalim prej 6,589.8 
milionë lekë. Evidentohet se në vitin 2014, janë mbledhur 10,267.6 milionë lekë më shumë 
se vitin e kaluar;

b. Plani i të ardhurave, nën përgjegjësinë e realizimit nga strukturat e Institutit të Sigurimeve 
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Shoqërore, nga 2,802 milionë lekë u realizua 8,758.8 milionë lekë, ose 312.6%, me një 
tejkalim prej 5,956.8 milionë lekë;

c. Plani i të ardhurave, nën përgjegjësinë e realizimit nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme 
të Tatimeve, nga 52,423 milionë lekë u realizua 53,096 milionë lekë, ose 101.3%, me një 
tejkalim prej  prej 673 milionë lekë.

Të ardhurat e programuara dhe realizimi i tyre për vitin 2014
          në milionë lekë

Realizimi i numrit mesatar të kontribuesve 
Gjatë vitit 2014 numri mesatar i kontribuesve rezultoi 654,563 nga 561,169 që ishte gjatë vitit 
2013, ose  16.6 % më i lartë se një vit më parë, me  93,394 kontribues më shumë. 
Në pasqyrimin e numrin mesatar të kontribuesve të të vetëpunësuarve në bujqësi është marrë 
numri fizik i kontribuesve.
 Në sektorin urban, numri mesatar i kontribuesve rezultoi 480,791 nga 446,473 që ishte 

gjatë vitit 2013, pra rreth 7.7% më i lartë se një vit më parë, ose me 34,318 kontribues 
më shumë;

 Në sektorin rural, numri mesatar fizik i kontribuesve rezultoi 127,728 nga 64,274 që 
ishte gjatë vitit 2013, rreth 98.7% më i lartë se një vit më parë ose me 63,454 kontribues 
më shumë.

Pasqyra e numrit të kontribuesve për vitin 2014, krahasuar me vitin 2013

       plan fakt ndryshimi %
1 Nga subjektet juridike e fizike 52,423.0 53,096.0 672.9 101.3 672.9
2 Të vetëpunësuar në bujqësi 2,202.0 7,913.5 5,711.5 359.4 5,711.5
3 Sigurimi vullnetar 355.0 425.3 70.3 119.8 70.3
4 Subjekte të ndryshme 0.0 6.8 6.8 6.8
5 Të ardhura të tjera 150.0 276.0 126.0 184.0 126.0

Totali 55,130.0 61,717.6 6,587.6 111.9 6,587.6
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ndërmarrje buxhetore 138,651 21.2 138,010 100.5
ndërmarrje jobuxhetore 20,552 3.1 20,029 102.6
firma private 226,886 34.7 201,270 112.7
të vetëpunësuar 86,168 13.2 80,050 107.6
të vetëpunësuar në bujqësi 127,728 19.5 64,274 198.7
vullnetarisht 8,534 1.3 7,114 120.0
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Te siguruar vullnetarisht sipas grupmoshes dhe gjinise
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Kontribuoni 

për të kaluarën 

dhe të tashmen, 

t'iu sigurojmë 

të ardhmen!
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Numri i subjekteve dhe numri i kontribuesve në sektorin urban

 Në sektorin publik, gjatë vitit 2014, u evidentuan 2,143 subjekte nga 2,126 subjekte 
që rezultuan në fund të vitit 2013, ose 17 subjekte më shumë. U evidentuan 159,203 
kontribues nga 158,039 kontribues që rezultuan në fund të vitit 2013 ose 1,164 
kontribues më shumë. Numri mesatar i personave të punësuar në një subjekt publik 
rezultoi në 74.3, shifër kjo pothuajse e barabartë, krahasuar me vitin 2013;

 Në sektorin privat, gjatë vitit 2014, u evidentuan 82,226 subjekte nga 73,063 subjekte që 
rezultuan në fund të vitit 2013, me një rritje prej 12.5% ose 9,163 subjekte më shumë. 
U evidentuan 313,054 kontribues nga 281,320 kontribues që rezultuan në fund të 
vitit 2013, me një rritje prej 11.3% ose 31,734 kontribues më shumë. Numri mesatar 
i personave të punësuar në një subjekt privat rezultoi me 3.8 të punësuar, shifër kjo 
pothuajse e barabartë, krahasuar me vitin 2013. Ndarë sipas grupimeve:
- në firmat private, gjatë vitit 2014, u evidentuan 17,013 subjekte nga 15,605 subjekte 

që rezultuan në fund të vitit 2013, me një rritje prej 9% ose 1,408 subjekte më shumë. 
U evidentuan 226,886 kontribues nga 201,270 kontribues që ishin në vitin 2013, me 
një rritje prej rreth 12.7 % ose 25,616 kontribues më shumë. Dhe numri mesatar i 
personave të punësuar në një firmë private arriti në 13.3 të punësuar, nga rreth 13 të 
punësuar, që ishin në vitin 2013;

- në personat fizikë, gjatë vitit 2014, u evidentuan 65,213 subjekte nga 57,458 që 
rezultuan në fund të vitit 2013 me një rritje prej 13.5% ose 7,755 subjekte më shumë. 
U evidentuan 86,168 kontribues, nga 80,050 kontribues që ishin në vitin 2013, me një 
rritje prej rreth 7.6% ose 6,118 kontribues më shumë. Numri mesatar i të punësuarve 
në një subjekt të vetëpunësuar rezultoi me rreth 1.3 persona, shifër kjo pothuajse e 
barabartë me vitin 2013.

Sigurimi vullnetar

Të ardhurat e programuara nga pagesat e kontributeve të personave të siguruar vullnetarisht, për 
vitin 2014, nga 355 milionë lekë u realizuan me 425.3 milionë lekë, ose  119.8%, me një tejkalim 
prej 70.3 milionë lekësh. Gjatë vitit të kaluar  është punuar intensivisht nëpërmjet publicitetit për 
një sensibilizim në masë gjërë të popullsisë, për përfshirjen në skemën e sigurimit vullnetar, si 
me shpërndarjen e një numri të konsiderueshëm posterash, fletë palosjesh, artikujve informues 
dhe intervistave në shtypin e shkruar, ashtu dhe nëpërmjet pranisë në studio, në shumicën e 
televizioneve kombëtare dhe lokale. Gjithashtu gjatë vitit 2014, në fokus kanë qenë emigrantët. 
Në këtë kuadër, ka vazhduar bashkëpunimi me disa Patronate në Itali, si “INAS-CISL” dhe “ACLI-
IPSIA”, të cilët kanë punuar për përfshirjen e emigrantëve shqiptarë në skemën e sigurimit 
vullnetar dhe konfirmimin e periudhave kontributive. 

Numri mesatar i kontribuesve, gjatë vitit 2014 rezultoi në 8,534 persona të siguruar vullnetarisht 
dhe krahasuar me vitin 2013 pati rritje me 14% ose 1,032 vite njerëz kontribute më shumë. 
Ndërsa numri fizik i kontribuesve në fund të vitin 2014, rezultoi 4,925 persona të siguruar 
vullnetarisht nga 4,805 persona që ishin siguruar vullnetarisht gjatë vitit 2013 ose 120 persona 
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më shumë. Duke analizuar numrin e  personave fizikë të siguruar vullnetarisht gjatë vitit 2014, 
në krahasim me vitin 2013, rezulton si më poshtë:
 Në numrin fizik të kontribuesve të vitit 2014, kontribuesit brenda vendit kanë zënë rreth 

62.6% nga 62.4 % që zinin në vitin 2013 dhe emigrantët kanë zënë rreth 37.4%, nga 37.6%  
në vitin 2013;

 Në numrin fizik të kontribuesve për vitin 2014, kontribueset femra kanë zënë rreth 62.5% 
nga 56.3 % që zinin në vitin 2013 dhe kontribuesit meshkuj kanë zënë rreth 37.5%, nga 
43.7%  në vitin 2013; 

 Në numrin fizik të kontribuesve të vitit 2014, të grupuar sipas grupmoshave ka rezultuar se:
- kontribuesit e moshës 18-30 vjeç kanë zënë rreth 5% nga rreth 7% në vitin 2013;
- kontribuesit e moshës 31-50 vjeç rreth 38% nga rreth 46 % në vitin 2013;
- kontribuesit e moshës mbi 50 vjeç 57% nga rreth 47 % në vitin 2013.

Të siguruar vullnetarisht sipas vendbanimit për vitin 2014

Të siguruar vullnetarisht sipas vendbanimit për vitin 2014

jashtë vendit
37%

brenda vendit
63%

Kontribues vullnetarë sipas grupmoshave dhe gjinisë për 2014
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Baza e të dhënave për të punësuarit, të vetëpunësuarit, të vetëpunësuarit në bujqësi dhe 
personat e siguruar vullnetarisht

Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, gjatë vitit 2014, kanë 
bashkëpunuar për grumbullimin e listëpagesave të subjekteve në bazën e të dhënave të ISSH-së, 
për krijimin e historikut kontributiv, për të punësuarit dhe të vetëpunësuarit dhe deri në fund 
të vitit 2014 kanë kaluar afërsisht 2 milionë listëpagesa në serverin e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore. Gjatë implementimit të programit të ri informatik në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Tatimeve, me raportimet on-line të listëpagesave nga subjekti në DPT dhe nga DPT në ISSH, 
është bashkëpunuar kryesisht në drejtim të kontrollit të listëpagesave mujore të subjekteve nga 
vetë sistemi.

	 ISSH dhe DRSSH-të kanë kordinuar punën për krijimin e bazës së të dhënave për të 
vetëpunësuarit në bujqësi, për periudhën 1993 – 2013, të ndarë në bazën e të dhënave të 
periudhës 1993 – 2005, e cila  pothuajse ka përfunduar dhe bazën e të dhënave të periudhës 
2006 – 2013, që ka përfunduar. Në të dyja bazat ka të dhëna analitike për 583,274 të 
vetëpunësuar në bujqësi, të cilët kanë prekur skemën e sigurimeve shoqërore gjatë viteve 
1993-2013; 

		Duke filluar nga 1 janar 2014 është punuar me programin e ri informatik të kontributeve 
“Contribution Management Information System” dhe në këtë program janë hedhur pagesat 
e kontributeve të 127,728 fermerëve, të realizuara gjatë vitit 2014;

	 Ka përfunduar puna për hedhjen e pagesave të kontributeve, të personave të siguruar 
vullnetarisht, në bazën e të dhënave të skemës së sigurimit vullnetar, për periudhën 
deri në fund të vitit 2013. Nga fillimi i kësaj skeme, në këtë bazë janë regjistruar gjithsej 
29,645 persona të siguruar 
vullnetarisht; 

	 Nga data 1 janar 2014 është 
punuar me programin e ri 
informatik të kontributeve 
“Contribution Management 
Information System” dhe në 
këtë program janë hedhur 
pagesat e kontributeve 
të 4,925  personave të 
siguruar vullnetarisht, të 
bëra gjatë vitit 2014. 
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SHËRBIMET QË OFRON ISSH

Sistemi pensioneve në Shqipëri është i mbështetur në dy kolona: në atë të detyrueshme dhe në 
kolonën suplementare, e cila momentalisht nuk paraqitet ende e zhvilluar. Kolona e sigurimit 
të detyrueshëm mbulon të punësuarit, punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit në zonat urbane 
dhe rurale, me kusht që ata të kenë kontribuar për një kohë të përcaktuar në skemë. Periudha 
e sigurimit hyn në fuqi në datën kur personi fillon ligjërisht aktivitetin ekonomik dhe mbaron 
në datën kur e mbyll atë. Për të fituar të drejtën e pensionit, personat detyrimisht duhet të 
kontribuojnë në degën përkatëse, gjatë një periudhe sigurimi të përcaktuar. Periudha e sigurimit 
përfshin kohën kur janë paguar kontribute në skemën e sigurimeve shoqërore.

Gjatë vitit 2014, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, në të gjitha strukturat, si ato qendrore, 
rajonale dhe lokale është angazhuar me përkushtim për realizimin e objektivave të saj, në 
zbatim të ligjshmërisë për caktimin e përfitimeve të të gjitha llojeve, rritjen e performancës të 
punonjësve në drejtim të shërbimeve ndaj klientëve, përfundimin e procesit të informatizimit të 
përfitimeve dhe fillimin e zbatimit të programit elektronik të pranimit, llogaritjes dhe caktimit 
të pensioneve.

Prioritet për vitin që lamë pas ishte informatizimi i të gjitha përfitimeve, i cili u kurorëzua me 
sukses në muajin shtator dhe tashmë, në qendrat paguese të qytetit, pensionet paguhen online, 
nëpërmjet një procesi më të saktë, më të shpejtë dhe transparent. Në vitin 2014, në Agjencitë 
Lokale të Sigurimeve Shoqërore Vlorë dhe Fier u implementua procesi i pranimit, llogaritjes 
dhe caktimit online të pensioneve, ndërkohë që filloi aplikimi i tij edhe në Agjencitë Lokale të 
Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Korçë, Shkodër, Durrës dhe Lushnje.

Për t’i paraprirë ndryshimeve rrënjësore që do të sillte Reforma e Pensioneve, gjatë vitit 2014 i 
është kushtuar një vëmendje e veçantë rritjes profesionale të specialistëve të përfitimeve, duke 
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realizuar një sërë trajnimesh për unifikimin e praktikave në caktimin e përfitimeve, zbatimin 
e procedurave të përcaktuara në rregullore, përgatitjen e specialistëve të përfitimeve, si dhe 
punonjësve të tjerë, të përfshirë në procesin e pranimit të dokumentacionit, si dhe llogaritjes 
dhe caktimit të përfitimeve për zbatimin e programit elektronik (PCAMS).

Në gusht të vitit 2014, me Vendimin nr. 456, datë 09.07.2014 të Këshillit të Ministrave, masa e 
pensioneve të të gjitha kategorive u rrit me 2%. Instituti i Sigurimeve Shoqërore realizoi në kohë 
rekord pasqyrimin e këtij ndryshimi, duke aplikuar shtesën përkatëse në Regjistrin Elektronik 
të Pensioneve. 

Nga ky vendim përfituan rreth 606 mijë pensionistë, nga të cilët: rreth 427 mijë pensione urbane, 
rreth 150 mijë pensionistë ruralë dhe rreth 29 mijë pensione të parakohshme suplementare të 
ish-ushtarakëve, policëve dhe punonjësve të Gardës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë 

së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit dhe punonjësve të Shërbimit të 
Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë, si dhe trajtime të veçanta të ish-punonjësve 
të nëntokës, të industrisë ushtarake, ish-piloteve, ish-ushtarakeve të nëndetëseve. 

Në zbatim të këtij vendimi në llogaritë e pensionistëve, për vitin 2014, u disbursuan 986 milionë 
lekë. 

Informatizimi i të gjitha përfitimeve na dha mundësinë që VKM nr. 861 , datë 17.12.2014 “Për 
shpërblimin dhe kompensimin e disa kategorive te veçanta për festat e fundvitit”, të mund të 
zbatohej para përfundimit të vitit 2014. 

Pensionet

Pensionet janë pjesë përbërëse e mbrojtjes sociale të një vendi dhe element i pazëvendësueshëm 
i saj. Në vendin tonë, me pensione trajtohen aktualisht rreth 19% e popullsisë, me tendenca të 
qarta drejt rritjes së numrit të tyre. Ndërkohë, praktikat e kursimeve të popullatës për efekt të 
sigurimit të të ardhurave personale për moshën e tretë, tek ne, për arsye e motive të ndryshme 
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kanë qenë mjaft të kufizuara. Rëndësia e sistemit të pensioneve do të vazhdojë të vijë në rritje, 
ndoshta edhe me largimin e fëmijëve nga prindërit, si pasojë e migrimeve të brendshme e të 
jashtme, por edhe të mendësive të reja, që po zenë vend në psikologjinë dhe në ekonominë e 
familjeve shqiptare.  

Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me pension për herë të parë 39,072 shtetas: 29,966 kanë tërhequr 
për herë të parë pensionin e pleqërisë, 6,491 pensionin e invaliditetit dhe 2,615 familje kanë 
përfituar për herë të parë pensionin familjar.

Vëmendje e veçantë i është kushtuar respektimit të afateve në caktimin e pensioneve, duke 
arritur që mesatarja në shkallë vendi e caktimit të pensionit të ulej në 31 ditë nga 45 ditë që 
është përcaktimi ligjor. 

Afatet e caktimit të pensioneve për vitin 2014, sipas Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore
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Të ardhurat për paaftësi të përkohëshme për sëmundje, barrëlindje dhe aksidente në 
punë

Skema e detyrueshme, veç pensioneve, mbron me të ardhura dhe persona të tjerë të siguruar, 
në rastin e pakësimit të tyre si rezultat i:
 Paaftësisë së përkohëshme në punë për shkak të sëmundjes: periudha e përfitimit zgjat nga 

15 ditë deri në 6 muaj, si pasojë e sëmundjes së përgjithshme dhe deri në 1 vit, si pasojë e 
aksidentit në punë apo sëmundjeve profesionale. Në këto përfitime përfshihen: të ardhurat 
për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme dhe të ardhura për paaftësi të 
përkohëshme nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale;
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 Paaftësisë së përkohëshme nga sëmundjet e përgjithshme: për vitin 2014 janë trajtuar me 
paaftësi të përkohëshme në punë nga sëmundje të përgjithshme 5.293 përfitues;

 Paaftësisë së përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundjet profesionale: të ardhurat 
për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë apo sëmundjet profesionale jepen në 
momentin kur vërtetohet aksidenti apo sëmundja profesionale, pavarësisht nga periudha 
e sigurimit. Për vitin 2014 janë trajtuar me paaftësi të përkohëshme në punë, si pasojë e 
aksidentit në punë apo sëmundjeve profesionale, 54 përfitues;

 Barrëlindjes: përfitimi për barrëlindje i jepet një gruaje të siguruar, lidhur me barrën dhe 
lindjen e fëmijës, kur ka jo më pak se 12 muaj sigurim, për çdo rast barrëlindjeje. Për vitin 
2014 janë trajtuar me përfitim për barrëlindje 15,696 përfitues.

Shpenzimet e përfitimeve afatshkurtra, sipas degëve 

Dinamika e invaliditetit

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, në zbatim të politikave sociale lidhur me përfitimet që rrjedhin 
nga sistemi i sigurimeve shoqërore, ka ndjekur me kujdes dhe në vazhdimësi dinamikën dhe 
ecurinë e  invaliditetit. Vëmendja është përqëndruar në vlerësimin e treguesve kryesorë të 
invaliditetit në aspektin ligjor, financiar e social.

Ashtu siç operojnë shumë vende të botës me sistemin e standartizuar të kodeve të sëmundjeve 
(ICD/9), për klasifikimin ndërkombëtar të sëmundshmërisë, dhe Instituti i Sigurimeve 
Shoqërore, tashmë ka unifikuar përdorimin e këtij klasifikimi me sistemin tonë shëndetësor 
dhe atë botëror.

sëmundje
14%

barrëlindje
86%

aksidente në 
punë dhe 
sëmundje 

profesionale
0%
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 Sipas shkallës së humbjes së aftësisë për punë, për kategorinë e invalidëve që janë ende 
në moshë pune për vitin 2014, kemi këto të dhëna:

7.798 (12.6 % ) invalidë, janë në kushtet e nenit 37,  të Ligjit nr. 7703

41.566 (67.4% ) invalidë, janë në kushtet e nenit 35,  të Ligjit nr. 7703

1.303 (2.1%)  invalidë, janë në kushtet e nenit 38, të Ligjit nr. 7703

11.000  ( 17.8%) invalidë, janë në kushtet e nenit 37/1, të reduktuar

61.667

 Sipas gjinisë, invaliditeti rezulton si më poshtë: 

36.204 (58.7% ) invalidë, janë meshkuj

25.463 (41.3% ) invalidë, janë femra
          
 Sipas grafikut të incidencës së sëmundshmërisë krahasuar meshkuj - femra, vemë re 

se vendin e parë e zënë sëmundjet e Aparatit të Qarkullimit (kardio-vaskulare), por 
më e shpeshtë kjo sëmundjë është tek meshkujt. Më pas vijnë sëmundjet tumorale 
për femrat. Ndryshe nga femrat, tek meshkujt pas sëmundjeve kardio-vaskulare vjen 
invaliditeti i shkaktuar nga Sëmundjet e SNQ dhe Shqisave i ndjekur nga grup-sëmundjet 
e shkaktuara nga Dëmtimet, Traumat, Helmimet, ç'ka spjegohet edhe me llojin e punës 
apo profesionit, pasi siç dihet, meshkujt kryejnë punë më të rënda fizike dhe janë më të 
ekspozuar ndaj traumave.

 Sipas grup moshave, invaliditeti rezulton si më poshtë:

843 (1.5%) invalidë janë të grup moshës  deri në  30 vjeç

5.019 (8.1 %) invalidë janë të grup moshës 31-40 vjeç

15.430  (25 %)  invalidë janë të grup moshës 41-50 vjeç

22.217  (36 %) janë të grup moshës (51-60 M) dhe (51-55 F) vjeç

18.158 (29.4%) invalidë janë të grup moshës mbi 60 vjeç  dhe mbi 55 vjeç 

61.667
       
Përfitimet Suplementare

Në skemat e sigurimit suplementar dhe të trajtimeve të veçanta, gjatë vitit 2014 janë trajtuar 
gjithsej me përfitime rreth 31,478 persona, të cilët, të ndarë sipas skemave paraqiten:
 Në skemën e sigurimit shtetëror suplementar janë trajtuar me përfitime 1,877 persona. Kjo 

skemë është e detyrueshme përsa i përket pjesëmarrjes në të, për kategoritë e përcaktuara 
me Ligj;
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 Në skemën e sigurimit shoqëror suplementar të ushtarakëve janë trajtuar me përfitime 24,116 
persona. Kjo skemë tashmë funksionon sipas Ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009 “Për sigurimin 
shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së 
Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të 
Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit 
të Brendshëm në RSH”, i ndryshuar, dhe trajton me përfitime suplementare ushtarakët e 
shërbimit aktiv të strukturave të përcaktuara në të. Skema financohet nga Buxheti i Shtetit 
dhe nga kontributet e të punësuarve në strukturat ushtarake  përkatëse;

 Në skemën e trajtimeve të veçanta për vitin 2014 janë trajtuar me përfitime 5,485 persona, 
nga të cilët: 
− ish-punonjës të nëntokës 3,535 persona; 
− trajtime të familjeve përfituese nga Statusi “Dëshmor i Atdheut” 365 familje; 
− ish-punonjës të ndërmarrjeve të industrisë ushtarake 608 persona; 
− pilotët fluturues në pension 264 persona; 
− ushtarakët detarë të nëndetëseve në pension 69 persona; 
− si dhe 644 persona që përfitojnë nga Ligji nr. 10139, datë 15.05.2009 “Për pensionet 

shtetërore suplementare të punonjësve të Universiteteve, të Shkollave të larta, Qendrës 
së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera 
kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë”.

Në vitin 2014 u miratua Ligji 150/2014 ”Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, 
në nëntokë”, i cili bën të mundur që mbi 3,800 minatorë, që kanë punuar në miniera, në nëntokë, 
të përfitojnë pensionin e pleqërisë në moshën 55 vjeç duke patur vetëm 30 vite në punë nga të 
cilat 12 vjet e 6 muaj në procese pune në miniera, në nëntokë, me përjashtim të ish-punonjësve 
të nëntokës që përfitojnë trajtim të veçantë financiar, sipas Ligjit nr. 8685, datë 9.11.2000. “Për një 
trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, të ndryshuar, të cilët 
do të përfitojnë pension sipas këtij Ligji kur të arrijnë moshën 55 vjeç dhe kanë një periudhë të 
përgjithshme sigurimi 30 vjet, përfshirë këtu edhe periudhën e trajtimit të veçantë financiar, nga të 
cilat, jo më pak se 11 vjet e 6 muaj në procese pune në miniera, në nëntokë.
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MARRËDHËNIE  NDËRKOMBËTARE

Koordinimi i skemës së sigurimeve shoqërore me skemat evropiane është një nga detyrat 
kryesore në këtë fushë, në zbatim të neneve 48 dhe 99, të Marrëveshjes së Stabilizim–Asociimit 
dhe Rekomandimeve në vijim të takimeve të Komitetit dhe Nënkomitetit të Bashkimit Evropian 
- Shqipëri “Për Inovacionin, Shoqërinë e Informacionit dhe Politikat Sociale”.

Ndër objektivat kryesore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore gjatë vitit 2014 ka qenë rritja 
e hapësirës ligjore dhe administrative për mbrojtjen dhe mbulimin e emigrantëve nga skema 
e sigurimeve shoqërore nëpërmjet nxitjes dhe intensifikimit të punës për nënshkrimin e 
marrëveshjeve bilaterale në fushën e mbrojtjes shoqërore. Grupet negociatore, me përfaqësues 
nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Fondit 
të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, kanë zhvilluar takimet e radhës për 
realizimin e marrëveshjeve bilaterale në  mbrojtjen shoqërore dhe marrëveshjeve administrative 
përkatëse, që shërbejnë për zbatimin e tyre. 

	Me Ligjin nr. 35/2014, datë 03.04.2014, Parlamenti Shqiptar ratifikoi Marrëveshjen për 
Mbrojtjen Shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës. 
Marrëveshja Kuadër shoqërohet nga Marrëveshja Administrative dhe formularët, të cilët 
lehtësojnë zbatimin e saj në praktikë, duke i ardhur në ndihmë qytetarëve të interesuar në 
të dy vendet. Kjo Marrëveshje do të bëhet e zbatueshme në momentin e ratifikimit dhe nga 
Parlamenti i Mbretërisë së Belgjikës;

	Në datat 28 – 30 janar 2014 u zhvillua në Luksemburg takimi i tretë i bisedimeve ndërmjet 
delegacioneve të Republikës së 
Shqipërisë dhe Dukatit të Madh 
të Luksemburgut, gjatë të cilit u 
përmbyllën me sukses diskutimet 
për realizimin e Marrëveshjes 
Kuadër të Mbrojtjes Shoqërore. 
Kjo Marrëveshje u nënshkrua nga 
autoritetet kompetente në datën 27 
tetor 2014. Takimi i radhës ndërmjet 
delegacioneve të të dy vendeve u 
zhvillua në datat 10 – 14 nëntor 
2014, në Tiranë, ku fokusi kryesor 
ishte miratimi i Projekt-Marrëveshjes 
Administrative, e cila u përmbyll me 
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sukses. Këto Marrëveshje do t’i nënshtrohen procedurave administrative të nënshkrimit dhe 
ratifikimit të tyre;

 Në datat 25 – 27 shkurt 2014, në Budapest, u zhvillua takimi i katërt i bisedimeve ndërmjet 
delegacioneve të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Hungarisë, në të cilin u përmbyll 
si Marrëveshja Kuadër, ashtu edhe Marrëveshja Administrative. Në vijim, në datën 10.12.2014, 
në Tiranë kjo Marrëveshje u nënshkrua nga përfaqësuesit e autoriteteve kompetente të të dy 
vendeve;

 Në datat 13 – 15 maj, në Tiranë, u zhvillua takimi i katërt i bisedimeve ndërmjet delegacioneve 
të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Rumanisë. Objekt i këtij takimi ishte trajtimi i 
Marrëveshjes Administrative. Diskutimi në këtë takim u përmbyll me sukses, duke shënuar 
një hap përpara në realizimin e Marrëveshjes ndërmjet dy vendeve;

 Nga 26 - 30 maj 2014, në Kanada, u 
zhvillua takimi i dytë i bisedimeve 
ndërmjet delegacioneve për 
realizimin e Marrëveshjes së Mbrojtjes 
Shoqërore ndërmjet Republikës së 
Shqipërisë dhe Kanadasë. Objekt i këtij 
takimi ishte trajtimi i Marrëveshjes 
Kuadër, e cila u përmbyll me sukses 
dhe u pasua me takimin e tretë, që u 
zhvillua në datat 01 - 04 dhjetor 2014, 
në Tiranë. 

 Gjatë këtij takimi, u diskutua dhe 
finalizua Projekt - Marrëveshja 
Administrative, si dhe formularët 
përkatës, që do të shërbejnë për 
zbatueshmërinë e saj. 

 Marrëveshjet do t’i nënshtrohen 
procedurave administrative për 
nënshkrimin dhe ratifikimin e tyre;

 Në 10 tetor 2014, në Prishtinë, u zhvillua takimi i parë ndërmjet Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore të Republikës së Shqipërisë dhe Departamentit të Administratës Pensionale të 
Republikës së Kosovës, në kuadër të vendosjes së kontakteve institucionale, shkëmbimeve 
teknike me objekt realizimin e një marrëveshjeje midis dy vendeve; 
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 Në datën 14 nëntor 2014, në Tiranë, u zhvillua takimi i katërt i bisedimeve ndërmjet 
delegacionit të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësuesve të lartë të Qeverisë dhe Ministrisë 
së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë, në të cilin u përfunduan 
diskutimet dhe u hap rruga për nënshkrimin e Marrëveshjes. 

 Kjo Marrëveshje ka një peshë të rëndësishme jo vetëm në aspektin ligjor, por dhe në atë 
social, duke marrë në konsideratë numrin e madh të shqiptarëve që punojnë në shtetin fqinj 
dhe anasjelltas, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nëpërmjet skemave të sigurimit shoqëror 
dhe shëndetësor; 

 Instituti i Sigurimeve Shoqërore vazhdon zbatimin e Marrëveshjes së Mbrojtjes Shoqërore 
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë prej datës 15.04.2005, kur kjo 
Marrëveshje ka hyrë në fuqi, duke realizuar kështu të drejtat e shtetasve shqiptarë dhe turq 
në fushën e sigurimeve shoqërore. 

 Gjatë vitit 2014, janë ndjekur rreth 50 procedura, në zbatim të Marrëveshjes së Mbrojtjes 
Shoqërore dhe në përputhje me rregullat e vendosura në Marrëveshjen Administrative.
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INVESTIME  DHE MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN 

Përmirësimi i shërbimeve ndaj klientit është pjesë e rrugëtimit që ISSH ka nisur në mënyrë që 
gjithkush të ndjehet i shërbyer në  kohë  dhe në mënyrë të merituar. 

Gjatë vitit 2014 nisi rikonstruksionin një zyrë të re, Agjencia Lokale e Sigurimeve Shoqërore 
Tiranë, me një staf të dyfishuar dhe një model të mbështetur nga Qeveria, “One stop shop”, ku 
çdo qytetar të ketë një kohë më cilësore në shërbim të tij dhe në marrjen e përfitimeve, pagesën 
e kontributeve apo shërbime të tjera për të cilët qytetarët kanë nevojë në të gjitha zyrat tona.

                  Ishte                                            Bëhet
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Kjo falë edhe risive teknologjike të përdorura në këtë Agjenci, siç është dhe “Kioska Elektronike”, 
një pajisje, e cila është e lidhur me regjistrin elektronik të shtetasve. Qytetarët e interesuar 
nuk kanë nevojë të sorollaten nëpër dyert e gjendjeve civile për të marrë certifikatat që duhen 
paraqitur për të lidhur dosjet e përfitimeve. Tashmë, vetëm me përdorimin e kartës së identitetit 
shfaqen të gjitha të dhënat e tyre familjare, të cilat vlejnë vetëm për sigurimet shoqërore.

 Ishte                           Bëhet                                      
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Gjithashtu, është arritur që për herë të parë në zyrat e Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore 
të përdoret edhe sistemi i biletave me numër, ç’ka bën të mundur që  qytetarët të pajisen me një 
biletë me numër dhe në bazë të numrit rendor që kanë të mos presin në rradhë, por të vijnë më 
vonë, në varësi të fluksit të personave që ndodhen në ALSSH, për të marrë shërbim.
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Realizimi i një shërbimi cilësor pro-klient gjatë vitit 2014 ka pasur si synim të zgjerojë kontaktet 
e ISSH-së me publikun dhe të sensibilizojë qytetarët për domosdoshmërinë, detyrimin dhe 
përfitimet që sjell perfshirja në skemën e sigurimeve shoqërore për t‘i bërë ata palë kontribuese 
të saj.  Pasqyrimi i çdo aktiviteti, informacioni apo njoftimi në web-in e ISSH-së, www.issh.gov.
al ka tërhequr interesimin e qytetarëve ndaj sistemit të sigurimeve shoqërore dhe si rezultat 
numri i klikimeve është rritur ndjeshëm duke e çuar në 100,504 numrin e vizitorëve. Gjatë vitit 
2014 ka pasur rreth 17,207 vizitorë më shumë se në vitin 2013. 

Numri më i madh i klikimeve është bërë nga territori shqiptar (84,148 vizitorë), por interes 
kanë paraqitur për faqen edhe vizitorë të cilët jetojnë në shtetet ku punojnë dhe jetojnë më 
shumë shqiptarë: si Itali, Greqi, SHBA, etj. 

Numri i vizitorëve gjithsej për vitet 2013-2014
Shqipëri 84,148
Serbi 187
SHBA 1,720
Itali 4,032
Greqi 3,752
Angli 672
Të paidentifikuar 1,004
Ceki 57
Francë 168
Gjermani 504
Kanada 401
Maqedoni 391
Singapor 254
Zvicër 184
Suedi 115
Indi 64
të tjerë 2,954

Vizitorë sipas shteteve, Janar - Dhjetor 2014

83,297

100,504

viti 2013 viti 2014

Gjatë vitit 2014, nëpërmjet rubrikave Pyesni online dhe Denonco online të faqes së internetit 
të ISSH-së, të gjithë qytetarëve iu është ofruar mundësia që të kërkojnë informacion apo të 
denoncojnë parregullsitë dhe pakënaqësitë e tyre, lidhur me funksionimin e sistemit të 
sigurimeve shoqërore, si dhe të marrin përgjigje për pyetjet apo ankesat që ata kanë bërë, 
brenda një kohe mjaft të shkurër. Gjatë vitit 2014 numri i pyetjeve ka arritur në rreth 670 pyetje.

Si rezultat i komunikimit intensiv dhe të ndërsjelltë me gazetarët e shtypit, gjatë vitit 2014, janë 
publikuar në 18 gazetat e përditshme rreth 916 artikuj për sigurimet shoqërore. Krahasuar me 
vitin 2013, evidentohet se janë botuar rreth 385 artikuj më shumë dhe kjo për faktin se skema 
e sigurimeve shoqërore u përfshi nga ndryshime të rëndësishme ligjore. Debatet, diskutimet, 
opinionet si dhe informacionet e detajuara në lidhje me çdo ndryshim që pësoi Ligji nr. 7703, 
datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, të ndryshuar, kanë qenë pjesë sistematike 
e medias. 

Pasqyra përmbledhëse e shtypit  për vitet 2013-2014
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RAPORT FINANCIAR 2014

1. Plotësimi i objektivave kryesore financiare

        Veprimtaria financiare e ISSH-së në vitin 2014 është përqëndruar në:
 Administrimin e sistemit të përfitimeve dhe të pagesave; 
 Rritjen cilësore të punës për administrimin e fondit të Sigurimeve Shoqërore; 
 Zbatimin e politikave të Qeverisë për rritjen e përfitimeve;
 Evidentimin e risqeve dhe marrjen e masave për minimizimin e tyre. 

2. Aktivitetet dhe rezultatet kryesore të ISSH-së, gjatë vitit 2014 në fushën e financës 
kanë qenë:

 Nga sistemi i pensioneve dhe shpërblimi i pensionistëve në fund të vitit, ISSH transferoi në 
buxhetet familjare rreth 100.9 miliardë lekë, me një rritje ndaj vitit 2013 në shumën 7.3 
miliardë lekë ose rreth 7.8% më shumë. Këto transferta janë adresuar për mbi 585 mijë 
përfitues të pensioneve, për 13.2 mijë përfitues të përfitimeve nga dega e paaftësisë së 
përkohëshme për shkak të sëmundjeve, aksidenteve në punë, sëmundjeve profesionale dhe 
barrëlindjes, si dhe për mbi 32 mijë përfitues nga skema suplementare dhe trajtimeve të 
veçanta;

 Nga kontributet e sigurimeve shoqërore të personave juridikë e fizikë dhe të ardhurat e 
tjera, u arkëtuan në  fondin e sigurimeve shoqërore  61,719 milionë lekë, nga 55,129 milionë 
lekë të programuara, me një tejkalim prej 6,590 milionë lekë ose 112%. Gjatë vitit 2014 janë 
mbledhur 10,329 milionë lekë më shumë se në vitin 2013, me një rritje prej 20.1% dhe kjo 
ecuri pozitive është evidentuar gjatë vitit, por sidomos në muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor 
2014. Në këtë rezultat, krahas përmirësimit të vazhdueshëm të performancës për mbledhjen 
e kontributeve, ndikim të veçantë kanë patur dispozitat e reja ligjore që institucionalizojnë 
reformën në sistemin e pensioneve, ku përcaktohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis 
kontributeve të paguara dhe përfitimeve nga sistemi i pensioneve, si dhe puna e bërë për 
administrimin e një ligji specifik për faljen e kamatëvonesave për kontributet e papaguara 
për të vetëpunësuarit në bujqësi;

 Buxheti i ISSH-së është financuar rregullisht nga Buxheti i Shtetit, çdo muaj dhe sipas 
programit të buxhetit të miratuar. Në vitin 2014, si rezultat i tejkalimit të ndjeshëm të të 
ardhurave, nevoja për financime rezultoi në shumën 41,074 milionë lekë, kundrejt 44,326 
milionë lekë që ishte në vitin 2013 me një pakësim prej 3,251 milionë lekë, kjo megjithëse 
shpenzimet në vitin 2014 kanë qenë më të larta se një vit më parë;

 Shpenzimet për vitin 2014 u mbyllën në masën 99.95% ose nga 102,844 milionë lekë të 
programuara, u realizuan me 102,794 milionë lekë, me një mosrealizim prej 49.8 milionë lekë, 
ndërkohë që u evidentua një tejkalim i vogël me 0.09%, në skemën e detyrueshme, i cili është 
mbuluar totalisht nga të ardhurat e realizuara më shumë se programimi. Kujdes i veçantë 
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është bërë për respektimin e treguesve të programuar për shpenzimet administrative, ku 
programi u realizua në masën 95.9%. Nga 1,942 milionë lekë të programuara, u shpenzuan 
1,862 milionë lekë, me një mosrealizim prej 79.7 milionë lekë. Kostoja e administrimit të 
sistemit zuri  1.87% të shpenzimeve, nga deri në 5% të shpenzimeve që parashikohet si kufi 
nga ligji i sigurimeve shoqërore; 

 Realizimi brenda muajit Gusht 2014 i procedurave të rritjes së pensioneve me 2% për 
pensionet urbane, rurale, pensionet suplementare e trajtimet e veçanta financiare, si dhe 
u bë e mundur që pagesat e tyre të bëhen brenda po këtij muaji. U realizuan në një kohë 
rekord të gjithë procedurat financiare për shpërblimin e pensionistëve në fundin e vitit 
2014, si dhe pagesat e tyre të adresuara për pensionistët;

 Rritja e efektivitetit dhe e forcës së kontrollit në luftën kundër informalitetit në zbatimin e 
procedurave të caktimit dhe pagimit të përfitimeve, veçanërisht në fushën e pensioneve, si 
nëpërmjet forcimit të kontrollit të brendshëm operacional, ashtu edhe nëpërmjet zbatimit 
të programeve informatike në këtë sistem. 

3. Transfertat në buxhetet familjare

Volumi i transfertave nga sistemi i sigurimeve shoqërore në buxhetet familjare është rritur çdo 
vit, por veçanërisht në vitin 2014 ka pasur një rritje me mbi 6 miliardë lekë.

Ecuria e volumit të transfertave në buxhetet familjare në periudhën 2009- 2014
                                                                                                                                                         në milionë lekë

  Transferta për: 2009 2010 2011 2012 2013 2014

      përfitime 60,766 65,692 69,737 74,100 79,632 85,296

      programe të veçanta të qeverisë 8,369 8,838 9,038 9,062 9,202 9,633

      sigurime suplementare & trajtime të veçanta 3,204 3,445 4,889 4,979 4,789 4,707

 Totali 72,339 77,975 83,664 88,141 93,624 99,636

Transfertat në buxhetet familjare në vite
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4. Zbatimi i Buxhetit të Sigurimeve Shoqërore

Shpenzimet faktike në total për vitin 2014, krahasuar me programin, u realizuan në masën 
199.95% ose nga 101,548 milionë lekë të programuara, u realizuan 101,498 milionë lekë.    

Tabela analitike e shpenzimeve të vitit 2014
                          në milionë lekë

Transferta në buxhetet familjare përbën 98.13 % të shpenzimeve totale të ISSH-së, ndërsa 
shpenzimet e administrimit përbëjnë rreth 1.87% të shpenzimeve totale. 

5. Bilanci “të ardhura – shpenzime” dhe rezultati financiar
Bazuar në realizimin faktik të të ardhurave dhe shpenzimeve, rezultati financiar i ISSH-së për 
vitin 2014 evidenton me një tejkalim të të hyrave ndaj shpenzimeve në shumën 6,640.7 milionë 
lekë. Por megjithëse rezultati i vitit është i shumë pozitiv, volumi i shpenzimeve të sigurimeve 
shoqërore që financohet nga Buxheti i Shtetit, edhe pas këtij rezultati, është mjaft i lartë dhe 
arrin në masën 39.2% të shpenzimeve të përgjithshme të sistemit, pavarësisht se për vitin 2013 
zinte 46.3% të shpenzimeve.

SHPENZIMET plan fakt ndryshimi  % 
I SHPENZIME PËR PËRFITIME 85,220.9 85,295.8 74.8 100.10

sëmundje 401.5 393.2 -8.4 97.90
barrëlindje 2,510.4 2,535.6 25.1 101.00
pensione 82,295.9 82,357.3 61.4 100.10

pensione urbane 69,466.6 69,514.2 47.6 100.10
pensione rurale 12,829.3 12,843.2 13.8 100.10

aksidente dhe sëm. profesionale 13.0 9.7 -3.3 74.40

II SHPENZIME PËR PROGRAMET E TJERA 9,602.3 9,632.8 30.5 100.30

pensione speciale e të posaçme 81.3 81.1 -0.2 99.70

shpërblime të veteranëve të luftës 267.0 266.7 -0.3 99.90

shtesë nga statusi i invalidit të punës 44.1 43.2 -0.9 98.10

kompensime 9,209.9 9,241.7 31.8 100.30

IV SHPENZIME ADMINISTRATIVE 1,942.0 1,862.3 -79.7 95.90

IV SHPENZIME PËR SKEMA SUPLEMENTARE 4,782.7 4,707.3 -75.5 98.40
sigurime suplementare 3,909.2 3,887.4 -21.8 99.40
trajtime të veçnta 873.5 819.8 -53.7 93.90

TOTALI I SHPENZIMEVE (I+II+III) 101,548.0 101,498.2 -49.8 99.95
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Rezultati financiar i ISSH-së për vitin 2014
                                                                             në milionë lekë

6. Rezultati financiar për degën e pensioneve

Dega e pensioneve, ku shpenzimet duhet të mbulohen me të ardhurat nga kontributet, edhe për 
vitin 2014 rezulton me deficit  që arrin në 1.63 % të PBB-së, me një ulje krahasuar me një vit më 
parë me rreth 0.15% të PBB.
 

Rezultati financiar për degën e pensioneve për vitet 2012 – 2014
 në mijë lekë

2012 2013 2014

Të ardhura nga kontributet për degën e pensioneve (A)50,681,952 54,267,919 60,823,226

kontibute për degën e pensioneve 43,056,072 45,140,384 54,319,261

      urbane 41,266,712 42,954,881 47,283,719

      rurale 1,789,360 2,185,503 7,035,542

kontribute nga Buxheti i Shtetit 7,625,880 9,127,535 6,503,965

      për kategori të ndryshme (të papunë, ushtarakë në reformë….)2,711,417 3,199,730 3,254,823

      si diferencë për kontributet e të vetëpunësuarve në bujqësi4,914,463 5,927,805 3,249,142

Shpenzime per degen e pensioneve (B) 73,028,033 78,497,004 83,896,675
shpenzime per pensione 71,631,569 76,876,992 82,357,324
      urbane 58,313,145 62,315,900 69,514,154
      rurale 13,318,423 14,561,091 12,843,170

shpenzime administrative per pensione 1,396,464 1,620,012 1,539,351

      urbane 1,136,820 1,313,169 1,299,298

      rurale 259,644 306,843 240,053

Diferenca (A - B) -22,346,081 -24,229,084 -23,073,449

si % e GDP -1.67 -1.78 -1.63

EMËRTIMI plan fakt në %
I Të hyrat në Fondin e Sigurimeve Shoqerore 102,844.00 109,434.81 106.41

kontribute dhe të ardhura të tjera 55,129.00 61,719.81 112.00
financime nga buxheti për sistemin e sig. shoqërore 46,419.00 46,419.00 100.00
financime nga buxheti për shpërblimin e pensionistëve 1,296.00 1,296.00 100.00

II Shpenzimet 102,844.00 102,794.15 99.95
transferta në buxhetet familiare 99606 99635.85 100.03
shpenzime administrimi 1,942.00 1,862.30 95.90
shpërblimi i pensionistëve 1,296.00 1,296.00 100.00

III Rezultati 0 6,640.67

2012 2013 2014

Të ardhura nga kontributet për degën e pensioneve (A) 50,681,952 54,267,919 60,823,226

kontibute për degën e pensioneve 43,056,072 45,140,384 54,319,261

      urbane 41,266,712 42,954,881 47,283,719

      rurale 1,789,360 2,185,503 7,035,542

kontribute nga Buxheti i Shtetit 7,625,880 9,127,535 6,503,965

      për kategori të ndryshme (të papunë, ushtarakë në reformë….) 2,711,417 3,199,730 3,254,823

      si diferencë për kontributet e të vetëpunësuarve në bujqësi 4,914,463 5,927,805 3,249,142

Shpenzime per degen e pensioneve (B) 73,028,033 78,497,004 83,896,675
shpenzime per pensione 71,631,569 76,876,992 82,357,324
      urbane 58,313,145 62,315,900 69,514,154
      rurale 13,318,423 14,561,091 12,843,170

shpenzime administrative per pensione 1,396,464 1,620,012 1,539,351

      urbane 1,136,820 1,313,169 1,299,298

      rurale 259,644 306,843 240,053

Diferenca (A - B) -22,346,081 -24,229,084 -23,073,449

si % e GDP -1.67 -1.78 -1.63

EMËRTIMI plan fakt
I Të hyrat në Fondin e Sigurimeve Shoqerore102,844.00 109,434.81

kontribute dhe të ardhura të tjera55,129.00 61,719.81
financime nga buxheti për sistemin e sig. shoqërore46,419.00 46,419.00
financime nga buxheti për shpërblimin e pensionistëve1,296.00 1,296.00

II Shpenzimet 102,844.00 102,794.15
transferta në buxhetet familiare99606 99635.85
shpenzime administrimi 1,942.00 1,862.30
shpërblimi i pensionistëve1,296.00 1,296.00

III Rezultati 0 6,640.67
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7. Gjendja e aktiveve dhe pasiveve

Zbatimi i buxhetit dhe llogaria e ISSH-së realizohet në 15 njësi, nga të cilat 12 janë DRSSH-të, 
Njësia e Drejtorisë së Arkivit Qendror, njësia e zbatimit të Buxhetit Administrativ dhe njësia e 
Konsolidimit të Marrëdhënieve Financiare të ISSH-së me Thesarin e Shtetit, Bankën e Shqipërisë, 
Drejtoritë e Përgjithshme të Bankave të Nivelit të Dytë, si dhe ndërmjet Buxhetit Qendror dhe 
Buxheteve Rajonale. Mbi bazën e pasqyrave dhe raporteve të 15 qendrave të kostos, gjendja e 
aktivëve më datën 31.12.2014 krahasuar me vitin 2013 paraqitet:    

Gjendja e Aktiveve dhe Pasiveve
                                                             në lekë

Gjendja e Aktivit dhe Pasivit në fund të vitit 2014, krahasuar me vitin 2013, rezulton me një 
shtesë prej 8,441 milionë lekë.

1 AKTIVE TË QENDRUESHME 1,512,917,292.07 1,591,744,703.10 -78,827,411.03
I. Të pa trupëzuara 54,421,434.00 71,032,530.00 -16,611,096.00
II. Aktive Qëndrueshme të Trupëzuara 1,458,495,858.07 1,520,712,173.10 -62,216,315.03

2 AKTIVE QARKULLUESE 23,873,493,465.38 15,353,621,446.87 8,519,872,018.51
I. Gjendja e Inventarit 23,286,920.29 26,808,083.39 -3,521,163.10
II. Kërkesa arkëtimi mbi Debitorët 11,030,345,800.08 8,754,716,434.37 2,275,629,365.71
III. Llogaritë financiare 12,819,860,745.01 6,572,096,929.11 6,247,763,815.90

3 REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)
TOTALI I AKTIVIT 25,386,410,757.45 16,945,366,149.97 8,441,044,607.48

1 FONDE TË VETA 8,596,804,483.93 7,944,590,927.95 652,213,555.97
I. Fonde të veta 1,501,010,284.67 1,587,259,103.11 -86,248,818.44
II. Fonde të tjera të veta 4,021,719,707.44 3,893,117,207.75 128,602,499.69
III. Rezultati i mbartur 3,074,074,491.82 2,464,214,617.10 609,859,874.72

2 DETYRIME 9,671,523,241.01 8,399,789,109.15 1,271,734,131.86
I. Borxhe afatgjatë 0 0 0
II. Detyrime afatshkurtër 9,671,523,241.01 8,399,789,109.15 1,271,734,131.86

3 LLOGARI TË TJERA 477,374,189.65 479,732,520.18 -2,358,330.53
4 REZULTATI I USHTRIMIT (Saldo kreditore) 6,640,708,842.94 121,253,592.69 6,519,455,250.25

TOTALI I PASIVIT 25,386,410,757.45 16,945,366,149.97 8,441,044,607.48

Ushtrimi i Mbyllur Ushtrimi Paraardhës ndryshimiLLOGARITE E AKTIVIT

LLOGARITE E PASIVIT Ushtrimi i Mbyllur Ushtrimi Paraardhës ndryshimi
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8. Ecuria e treguesve të performancës financiare të sistemit

Qëndrueshmëria financiare e sistemit dhe ndikimi i saj në buxhetet familjare, lidhet ngushtë me 
shqyrtimin e ecurisë në vite të disa treguesve sintetikë të sistemit, si shkalla e mbulimit, norma 
e varësisë së sistemit, shkalla e zëvendësimit, etj. 

 Shkalla e mbulimit shpreh raportin e numrit të kontribuesve ndaj forcave të punës. Siç duket 
edhe grafikisht, ndryshimet ligjore të vitit 2009 për uljen e përqindjes kontributive nuk 
dhanë impaktin e pritshëm për të shtuar ndjeshëm numrin e kontribuesve në raport me 
forcat e punës. Sigurisht që shkalla e mbulimit bart efektin e dy treguesve të këtij raporti, 
numrit të kontribuesve dhe numrit të forcave të punës, por shihet që gjatë viteve 2009 – 2013 
ka lëvizje të vogla me ulje e ngritje të këtij treguesi. Viti që bën diferencën është 2014, ku ky 
raport rritet me 10.2 pikë përqindje në krahasim me vitin 2013. Kjo rritje është rezultat i 
rritjes së numrit të kontribuesve, i cili në fund të vitit 2014 rezulton me 93,394 persona më 
shumë se në vitin 2013. 

Shkalla e mbulimit në vite

 Norma e varësisë së sistemit, që shpreh numrin e kontribuesve për një përfitues, siç shihet 
edhe nga grafiku i mëposhtëm, merr vlera pak a shumë konstante gjatë viteve 2009-2011 dhe 
pëson një ulje të lehtë në vitet në vazhdim deri në vitin 2013. Rritja e numrit të kontribuesve 
gjatë vitit 2014, sjell një përmirësim të ndjeshëm të këtij treguesi, i cili nga 0.98 kontribues 
për 1 përfitues që ishte në fund të vitit 2013 shkon në 1.12 kontribues për 1 përfitues në 
fund të vitit 2014.

52.6% 52.3% 52.7%
50.0% 51.1%

61.3%
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Norma e varësisë së sistemit në vite

 

Shkalla e zëvendësimit, e cila shpreh raportin midis pensionit dhe pagës ka pësuar rritje gjatë 
gjithë periudhës 2009 – 2014. Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohet shkalla e zëvendësimit 
për pensionet e pleqërisë dhe për të ardhurat nga pensionet e pleqërisë për pensionet urbane. 
Vihet re një rritje e shkallës së zëvendësimit në vite, por për t’u theksuar është fakti që diferenca 
e shkallës së zëvendësimit të vitit përkatës me shkallën e zëvendësimit të vitit paraardhës vjen 
duke u rritur. 

Shkalla e zëvendësimit në vite

1.02 1.01
1.02

0.99
0.98

1.12

34.3 34.9 35.6 36.5 37.9 39.4

38.6
39.5 39.9 40.7 42.0 43.6

për pensionet e pleqërisë urbane

për të ardhurat nga pensionet e pleqërisë urbane
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Të ardhura nga kontributet në milionë lekë ndaj totalit

nga skema e detyrueshme 77,403 94.3%

kontribute të personave juridikë e fizikë*)
61,216 74.5%

kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 6,751 8.2%

financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 9,519 11.6%

transferim kontributesh për sigurimin shëndetësor -83 -0.1%

nga skemat suplementare 4,712 5.7%

të ardhura nga kontributet 722 0.9%

financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 3,990 4.9%

Totali i të ardhurave nga kontributet 82,115

Totali i të ardhurave të ISSH / PBB në përqindje 5.81%

Shpenzime në milionë lekë ndaj totalit

për skemën e detyrueshme 85,296 84.0%

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

Viti 2014

Viti 2014

ISSH - Sektori i Statistikës

për skemën e detyrueshme 85,296 84.0%

për pensione 82,357 81.1%

për programet e veçanta të qeverisë 9,633 9.5%

për skemat suplementare 4,707 4.6%

kosto administrative 1,862 1.8%

Totali i shpenzimeve 101,498

Shpenzime / PBB në përqindje 7.18%

Subvencioni / PBB në përqindje 1.37%

Norma e varësisë së sistemit 1.12

(numri fizik i kontribuesve / numri fizik i pensioneve)

Shkalla e zëvendësimit

(pension mesatar pleqërie (i plotë) qytet / pagë mesatare neto qytet) 53.9

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare neto qytet) 50.0

(pension mesatar pleqërie (i plotë) qytet / pagë mesatare bruto qytet) 42.5

(pension mesatar pleqërie qytet / pagë mesatare bruto qytet) 39.4

* Shënim: Në "Të ardhura nga kontributet" janë përfshirë edhe kontributet e sigurimeve shëndetësore të të vetëpunësuarve në bujqësi.

ISSH - Sektori i Statistikës
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të skemës së detyrueshme
në % ndaj

viti 2014 viti 2013 vitit 2013

Të ardhurat e Sigurimeve Shoqërore në milionë lekë 77,403 69,735 111.0
kontribute të personave juridikë dhe fizikë*)

61,216 50,738 120.5

kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 6,751 9,552 70.7

financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 9,519 9,507 100.1

transferim kontributesh për sigurimin shëndetësor -83 -62 93.1

Shpenzimet e Sigurimeve Shoqërore në milionë lekë 96,791 90,807 106.6

shpenzime për përfitime 85,296 79,632 107.1

shpenzime administrative 1,862 1,973 94.4

shpenzime për programe të tjera 9,633 9,202 104.7

Subvencioni në milionë lekë 19,388 21,073 92.0

Kontribues (numër mesatar) persona 654,563 561,169 116.6

sipas subjekteve 608,519 510,747 119.1

urbanë 480,791 446,473 107.7

ruralë 127,728 64,274 198.7

nga shteti 32,789 36,928 88.8

me përfitim afatshkurtër 13,255 13,494 98.2

Paga mbi të cilën llogaritet kontributi në fund të vitit lekë

minimale 19,026 18,295 104.0

maksimale 95,130 91,475 104.0

në fund të vitit

Statistika kryesore të sigurimeve shoqërore

ISSH - Sektori i Statistikës

në fund të vitit

Masa mujore e kontributit për të vetëpunësuarit lekë 5,708 5,489 104.0

në fund të vitit

Masa mujore e kontributit për të vetëpunësuarit në bujqësi lekë

zona fushore 2,500 2,250 111.1

zona malore 1,917 1,700 112.8

në fund të vitit

Masa e kontributit për sigurimin vullnetar lekë 4,110 3,952 104.0

Numri i pensioneve (gjendja në fund) persona 585,483 570,423 102.6

pensione urbane 436,337 418,399 104.3

pensione rurale 149,146 152,024 98.1

Masa e pensionit urban në fund të vitit lekë

minimal 12,024 11,562 104.0

maksimal 24,048 23,123 104.0

Masa e pensionit në fshat në fund të vitit lekë

minimal 8,233 7,841 105.0

maksimal 12,024 11,562 104.0

të skemave suplementare

Skemat e sigurimit suplementar në milionë lekë

të ardhura nga kontributet e drejtpërdrejta 722 714 101.1

shpenzime 4,707 4,789 98.3

Pjesëmarrës në skemat e sigurimit suplementar persona
kontribues (numër mesatar) 14,798 18,255 81.1
përfitues (gjendja në fund) 31,478 31,175 101.0

* Shënim: Në "Të ardhura nga kontributet" janë përfshirë edhe kontributet e sigurimeve shëndetësore të të vetëpunësuarve në bujqësi.

ISSH - Sektori i Statistikës
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj

viti 2014 totalit viti 2013 vitit 2013

I Kontribute të personave juridikë dhe fizikë1)
60,634 78.3 50,312 120.5

nga subjektet juridike e fizike 52,464 67.8 47,588 110.2

nga të vetëpunësuarit në bujqësi 7,745 10.0 2,382 325.2

nga sigurimi vullnetar 425 0.5 342 124.2

II Të ardhura të tjera 582 0.8 426 136.7

III Kontribute me destinacion nga Buxheti i Shtetit 6,751 8.7 9,552 70.7

për personat që marrin pagesë papunësie 596 0.8 667 89.2

për personat që marrin pagesë kalimtare 112 0.1 60 189.0

për ushtarakët në reformë 1,804 2.3 1,759 102.6

për policët në reformë 296 0.4 195 151.7

diferenca për të vetëpunësuarit në bujqësi 3,460 4.5 6,312 54.8

për punonjës të industrisë ushtarake 219 0.3 215 101.8

për gra të pensionuara për vitin raportues 265 0.3 345 76.8

IV Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 9,519 12.3 9,507 100.1

kompensime çmimesh 3,730 4.8 4,006 93.1

pensione të posaçme shtetërore 100 0.1 94 106.3

shpërblime mbi pensione për veteranët 314 0.4 407 77.2

shtesë nga statusi i invalidit të punës 51 0.1 58 87.5

kompensim për pensione 5,323 6.9 4,941 107.7

Të ardhurat e sigurimeve shoqërore

ISSH - Sektori i Statistikës

SHUMA (I+II+III+IV) 77,486 69,797 111.0

V Transferime kontributesh 83 0.1 62 133.8

për sigurimin shëndetësor 83 0.1 62 133.8

TOTALI I TË ARDHURAVE TË ISSH 77,403 69,735 111.0

Shënim: 1. Në "Kontribute të personave juridikë e fizikë" janë përfshirë edhe kontributet e sigurimeve shëndetësore të të vetëpunësuarve

në bujqësi.

Kontribute të
personave juridikë

dhe fizikë
78.3% Të ardhura të tjera

0.8%

Kontribute me
destinacion nga
Buxheti i Shtetit

8.7%

Financime me
destinacion nga
Buxheti i Shtetit

12.3%

Struktura e të ardhurave

ISSH - Sektori i Statistikës
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milionë lekë në % ndaj milionë lekë në % ndaj

viti 2014 totalit viti 2013 vitit 2013

I Shpenzime për përfitime 85,296 88.1 79,632 107.1

paaftësi e përkohshme 393 0.4 410 95.9

barrëlindje 2,536 2.6 2,334 108.6

pensione 82,357 85.1 76,877 107.1

aksidente dhe sëmundje profesionale 10 0.0 11 85.9

II Shpenzime administrative 1,862 1.9 1,973 94.4

shpenzime operative 1,833 1.9 1,771 103.5

investime 29 0.0 202 14.3

III Shpenzime për programe të veçanta të qeverisë 9,633 10.0 9,202 104.7

kompensime çmimesh 9,242 9.5 8,771 105.4

pensione të posaçme shtetërore 81 0.1 77 105.7

shpërblime mbi pensione për veteranët 267 0.3 307 86.8

shtesë nga statusi i invalidit të punës 43 0.0 47 91.6

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore

ISSH -Sektori i Statistikës

TOTALI I SHPENZIMEVE TË ISSH 96,791 90,807 106.6

SUBVENCIONI 19,388 21,073 92.0

Shpenzime për
përfitime
88.1%

Shpenzime
administrative

1.9%

Shpenzime për
programe të veçanta

të qeverisë
10.0%

Struktura e shpenzimeve

ISSH -Sektori i Statistikës
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milionë lekë

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Të ardhurat nga kontributet e drejpërdrejta*)
42,561 44,038 44,658 47,879 48,604 50,738 61,216

nga subjektet juridike e fizike 39,749 40,998 41,484 44,537 45,731 47,588 52,464

nga të vetëpunësuarit në bujqësi 2,160 2,344 2,349 2,538 2,009 2,382 7,745

nga sigurimi vullnetar 310 370 369 377 358 342 425

nga të ardhurat e tjera 342 327 457 426 506 426 582

Të ardhurat nga kontributet e drejtpërdrejta të sigurimeve shoqërore në vite
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milionë lekë

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore 62,909 70,540 76,010 80,428 84,881 90,807 96,791

Shpenzime për përfitime 53,697 60,766 65,692 69,737 74,100 79,632 85,296

nga këto shpenzimet për pensione 52,422 59,240 63,785 67,471 71,632 76,877 82,357

Shpenzime për programe të veçanta 7,876 8,369 8,838 9,038 9,062 9,202 9,633

Shpenzime administrative 1,336 1,406 1,480 1,653 1,718 1,973 1,862

* Shënim: Në "Të ardhurat nga kontributet e drejpërdrejta" janë përfshirë edhe kontributet e sigurimeve shëndetësore të të vetëpunësuarve

në bujqësi.

Shpenzimet e sigurimeve shoqërore në vite
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Raport vjetor 2014

numër mesatar në % ndaj numër mesatar në % ndaj

viti 2014 totalit viti 2013 vitit 2013

sipas subjekteve: 608,519 93.0 510,747 119.1

(1) ndërmarrje buxhetore 138,651 21.2 138,010 100.5

(2) ndërmarrje jobuxhetore 20,552 3.1 20,029 102.6

(3) firma private 226,886 34.7 201,270 112.7

(4) të vetëpunësuar 86,168 13.2 80,050 107.6

(5) të vetëpunësuar në bujqësi 127,728 19.5 64,274 198.7

(6) vullnetarisht 8,534 1.3 7,114 120.0

(7) nga shteti 32,789 5.0 36,928 88.8

të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 11,304 1.7 13,003 86.9

persona në pagesë kalimtare 176 0.0 138 127.6

ushtarakë në reformë 10,057 1.5 10,661 94.3

policë në reformë 1,687 0.3 1,624 103.9

punonjës të nëntokës 3,605 0.6 3,659 98.5

punonjës të industrisë ushtarake 628 0.1 687 91.3

Kontribues

Treguesi "kontribues në muajin ....." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë muajit përkatës.
Kontributi i derdhur gjatë kësaj periudhe mund të mbulojë edhe muaj të kaluar.

Treguesi "kontribues në vitin ......." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë vitit përkatës. Ky
kontribut mund të mbulojë edhe periudha të kaluara.

Treguesi "kontribues në vitin......", llogaritet duke mbledhur treguesin "kontribues në muajin ....." për të 12 muajt e vitit
dhe duke e pjesëtuar këtë shumë me 12.

Treguesi "kontribues në muajin ....." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë muajit përkatës.
Kontributi i derdhur gjatë kësaj periudhe mund të mbulojë edhe muaj të kaluar.

Treguesi "kontribues në vitin ......." bazohet në kontributin e derdhur, pagesa e të cilit është kryer gjatë vitit përkatës. Ky
kontribut mund të mbulojë edhe periudha të kaluara.

Treguesi "kontribues në vitin......", llogaritet duke mbledhur treguesin "kontribues në muajin ....." për të 12 muajt e vitit
dhe duke e pjesëtuar këtë shumë me 12.

gra të pensionuara për vitin 2013 5,331 0.8 7,156 74.5

(8) me përfitim afatshkurtër: 13,255 2.0 13,494 98.2

paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 1,116 0.2 1,445 77.2

barrëlindje 12,114 1.9 12,014 100.8

paaftësi nga aksidentet në punë 25 0.0 35 72.3

Numri i kontribuesve urbanë në total 526,835 80.5 496,895 106.0

Numri i kontribuesve ruralë 127,728 19.5 64,274 198.7

Numri i kontribuesve 654,563 561,169 116.6

ndërmarrje
buxhetore

21.2%
ndërmarrje

jobuxhetore
3.1%

firma private
34.7%

të vetëpunësuar
13.2%

të vetëpunësuar
në bujqësi

19.5% vullnetarisht
1.3%

nga shteti
5.0%

me përfitim
afatshkurtër:

2.0%

Struktura e kontribuesve
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numër mesatar

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kontribues 556,183 548,765 547,964 562,146 549,721 561,169 654,563

sipas subjekteve: 502,053 499,081 505,229 518,808 501,511 510,747 608,519

publike 162,562 158,033 155,124 161,164 159,161 158,039 159,203

firma private 142,227 158,785 170,121 182,358 188,632 201,270 226,886

të vetëpunësuar 75,999 64,200 65,260 78,998 79,357 80,050 86,168

të vetëpunësuar në bujqësi*) 113,446 109,279 106,054 87,795 66,620 64,274 127,728

vullnetarisht 7,819 8,784 8,670 8,493 7,741 7,114 8,534

nga shteti: 32,425 30,269 29,825 27,669 33,394 36,928 32,789

ushtarë 3,443 2,393 1,008 780 506

të papunë që përfitojnë pagesë papunësie 8,851 10,041 9,950 8,900 13,973 13,003 11,304

persona në pagesë kalimtare 215 41 107 108 135 138 176

ushtarakë në reformë 13,872 10,108 9,597 9,944 10,657 10,661 10,057

policë në reformë**)
1,624 1,687

punonjës të nëntokës 3,842 3,791 3,717 3,751 3,696 3,659 3,605

punonjës të industrisë ushtarake 852 835 809 774 745 687 628

gra të pensionuara për vitin raportues 1,350 3,059 4,638 3,413 3,682 7,156 5,331

me përfitim afatshkurtër: 21,705 19,415 12,910 15,669 14,816 13,494 13,255

paaftësi e përkohshme mbi ditën e 14-të 5,223 4,350 3,314 3,821 2,779 1,445 1,116

barrëlindje 16,368 15,001 9,554 11,791 11,990 12,014 12,114

paaftësi nga aksidentet në punë 114 64 43 57 47 35 25

Kontribues urbanë në total 442,737 439,486 441,910 474,351 483,101 496,895 526,835

Kontribues ruralë 113,446 109,279 106,054 87,795 66,620 64,274 127,728

Kontribues të sigurimeve shoqërore në vite

ISSH - Sektori i Statistikës

Kontribues ruralë 113,446 109,279 106,054 87,795 66,620 64,274 127,728

Shënim: *. Për të vetëpunësuarit në bujqësi është vendosur numri fizik i tyre.

**. Kontribuesit nga Buxheti i Shtetit për "ushtarakë në reformë" dhe "policë në reformë" deri në vitin 2012 janë evidentuar së bashku

si një kategori, nga viti 2013 evidentohen të ndarë.
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STATISTIKA JANAR - DHJETOR 2014

kontribues urbanë kontribues ruralë

numër mesatar numër mesatar

Berat 16,625 Berat 8,890

Peshkopi 11,196 Peshkopi 8,927

Durrës 42,648 Durrës 7,511

Elbasan 24,491 Elbasan 14,190

Fier 30,394 Fier 19,930

Gjirokastër 10,592 Gjirokastër 7,532

Korçë 20,869 Korçë 17,038

Kukës 6,644 Kukës 3,141

Lezhë 13,362 Lezhë 7,600

Shkodër 24,605 Shkodër 9,998

Tiranë 253,020 Tiranë 11,670

Vlorë 26,345 Vlorë 11,301

TOTAL 480,791 TOTAL 127,728

Kontribues të subjekteve për çdo Drejtori Rajonale
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në mijë lekë
vite - njerëz -

kontribute

fushore 6,404,600 fushore 744,872

malore 1,339,958 malore 137,267

totali 7,744,559 totali 882,139

Mbi të vetëpunësuarit në bujqësi

kontributi vjetor i mbledhur

sipas zonave*) kontribues sipas zonave

fushore
82.7%

malore
17.3%

Kontributi i të vetëpunësuarve në bujqësi
sipas zonave

14.00%

16.00%

18.00%

Kontribues të vetëpunësuar në bujqësi sipas DRSSH (në përqindje ndaj totalit)

fushore
84.4%

malore
15.6%

Kontribues për të vetëpunësuarit në bujqësi
sipas zonave

* Shënim: Në "Të ardhura nga kontributet" janë përfshirë edhe kontributet e sigurimeve shëndetësore

të të vetëpunësuarve në bujqësi.
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kontribues kontribues kontribute

numër fizik vite - njerëz - kontribute milionë lekë

Kontribues & Kontribute 4,925 8,534 425

nga kontribues të rinj 1,822 4,684 233

nga kontribues në vazhdim 3,103 3,850 192

totali 4,925 8,534 425

nga kontribues brenda vendit 3,083 4,576 228

nga kontribues jashtë vendit 1,842 3,958 197

totali 4,925 8,534 425

Personat që kanë derdhur kontribut për sigurim vullnetar gjatë kësaj periudhe grupohen në dy mënyra:

Sigurimi vullnetar

Sigurimi Vullnetar është parashikuar në ligjin nr. 7703 datë 11.05.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe ju ofrohet
të gjithë shtetasve shqiptarë me moshë 18 vjeç e lart.
Nuk mund të sigurohen vullnetarisht: personat e vetëpunësuar në bujqësi, shtetasit jo shqiptarë si dhe ata persona të cilëve ju ka lindur e
drejta për përfitim.

Kundrejt kontributeve të paguara të gjithë personat e interesuar mund të bëjnë mbulim të periudhave të kaluara duke filluar nga 01.10.1993 e
në vazhdim.

kontribues në

sipas statusit
kontribues

jashtë vendit

sipas vendbanimit

Sigurimi Vullnetar është parashikuar në ligjin nr. 7703 datë 11.05.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe ju ofrohet
të gjithë shtetasve shqiptarë me moshë 18 vjeç e lart.
Nuk mund të sigurohen vullnetarisht: personat e vetëpunësuar në bujqësi, shtetasit jo shqiptarë si dhe ata persona të cilëve ju ka lindur e
drejta për përfitim.

Kundrejt kontributeve të paguara të gjithë personat e interesuar mund të bëjnë mbulim të periudhave të kaluara duke filluar nga 01.10.1993 e
në vazhdim.

Marrëveshjet e sigurimit vullnetar të lidhura që nga fillimi i skemës grupohen në dy mënyra:
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rinj
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PENSIONE URBANE

në % ndaj

totalit

gjendja në

fund të vitit

2013

në % ndaj

vitit 2013

totali femra

(1) pensione pleqërie 327,604 156,680 75.1 311,382 105.2

pleqëri e plotë 248,131 118,043 56.9 243,608 101.9

pleqëri e pjesshme 76,060 37,874 17.4 64,906 117.2

të reduktuar 2,915 734 0.7 2,364 123.3

vjetërsi shërbimi 498 29 0.1 504 98.8

(2) pensione invaliditeti 61,200 24,850 14.0 59,241 103.3

nga sëmundje të përgjithshme 58,606 24,315 13.4 56,492 103.7

të përhershëm 5,382 2,131 1.2 3,682 146.2

të plotë me kujdesje 1,077 277 0.2 919 117.2

të plotë 37,603 16,050 8.6 36,763 102.3

të pjesshëm 6,311 2,915 1.4 8,160 77.3

të reduktuar 8,233 2,942 1.9 6,968 118.2

nga aksidentet në punë dhe sëm. profesionale 2,590 535 0.6 2,745 94.4

të përhershëm 638 93 0.1 528 120.8

gjendja në fund të vitit 2014

Pensionet urbane
PENSIONE URBANE janë:
* pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966

"Për Sigurimet Shoqërore Shtetërore në RPSSH", për personat që kanë qenë në marrëdhënie pune
me shtetin,

* pensionet e të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për Sigurimet
Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", me përjashtim të nenit 96.

PENSIONE URBANE janë:
* pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966

"Për Sigurimet Shoqërore Shtetërore në RPSSH", për personat që kanë qenë në marrëdhënie pune
me shtetin,

* pensionet e të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për Sigurimet
Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", me përjashtim të nenit 96.

ISSH - Sektori i Statistikës

të përhershëm 638 93 0.1 528 120.8

të pjesshëm 33 - 65% 1,373 359 0.3 1,391 98.7

të plotë 67% 532 79 0.1 723 73.6

të plotë me kujdesje 47 4 0.0 103 45.6

për një mbrojtje të veçantë të ushtarakut 4 0 0.0 4 100.0

të plotë me kujdesje 0 0 0.0 0

të plotë 2 0 0.0 2 100.0

të pjesshëm 2 0 0.0 2 100.0

(3) pensione familjare 47,533 20,893 10.9 47,776 99.5

nga sëmundje të përgjithshme 46,691 20,830 10.7 47,088 99.2

nga aksidentet në punë 525 32 0.1 554 94.8

për mbrojtje të veçantë të ushtarakut 317 31 0.1 134 236.6

Numri i pensioneve urbane 436,337 202,423 418,399 104.3

pensione pleqërie
75.1%

pensione invaliditeti
14.0%

pensione familjare
10.9%

Struktura e pensioneve urbane në fund të vitit 2014

ISSH - Sektori i Statistikës
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PENSIONE PLEQËRIE

gjendja

në fund

Berat 17,390

Peshkopi 9,539

Durrës 29,892

Elbasan 24,971

Fier 34,141

Gjirokastër 12,738

Korçë 30,767

Kukës 7,680

Lezhë 13,241

Shkodër 25,553

Tiranë 90,673

Vlorë 30,742

TOTAL 327,327

PENSIONE INVALIDITETI

gjendja

në fund

Berat 2,617

Peshkopi 2,621

Pensionet urbane sipas Drejtorive Rajonale
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Peshkopi 2,621

Durrës 6,378

Elbasan 8,745

Fier 5,479

Gjirokastër 1,904

Korçë 5,929

Kukës 2,785

Lezhë 3,259

Shkodër 3,680

Tiranë 13,534

Vlorë 4,014

TOTAL 60,945

PENSIONE FAMILJARE

gjendja

në fund

Berat 1,850

Peshkopi 3,227

Durrës 4,432

Elbasan 4,611

Fier 4,139

Gjirokastër 1,768

Korçë 4,316

Kukës 2,416

Lezhë 3,013

Shkodër 3,912

Tiranë 10,869

Vlorë 3,146

TOTAL 47,699

Shënim: Numri i pensioneve në total (pleqëri, invaliditet, familjar), përveç pensioneve sipas Drejtorive Rajonale përmban

edhe pensionet në lëvizje ku përfshihen pensionet që janë nisur nga një Drejtori Rajonale për t'u transferuar në një Drejtori

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Struktura e pensioneve urbane familjare sipas DR në fund
të vitit 2014

ISSH - Sektori i Statistikës



65

Instituti i Sigurimeve Shoqërore
STATISTIKA JANAR - DHJETOR 2014

PENSIONE RURALE

në % ndaj

totalit

gjendja në

fund të vitit

2013

në % ndaj

vitit 2013

totali femra

(1) pensione pleqërie 133,132 84,213 89.3 135,904 98.0

pleqëri e plotë 80,978 53,105 54.3 83,304 97.2

pleqëri e pjesshme 52,154 31,108 35.0 52,600 99.2

(2) pensione invaliditeti 7,579 3,268 5.1 7,229 104.8

nga sëmundje të përgjithshme 7,330 3,236 4.9 6,949 105.5

të përhershëm 834 425 0.6 646 129.1

të plotë me kujdesje 195 56 0.1 191 102.1

të plotë 3,543 1,554 2.4 3,696 95.9

gjendja në fund të vitit 2014

Pensionet rurale

PENSIONE RURALE janë:
* pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4976, datë

29.06.1972, "Për Pensionet e Antarëve të Kooperativave Bujqësore",
* pensionet që plotësojnë kushtet e nenit 96 të Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për

Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë",
* pensionet e caktuara sipas Ligjit 8392, datë 02.09.1998 "Për një ndryshim në Ligjin për

Sigurimet Shoqërore".

PENSIONE RURALE janë:
* pensionet e mbartura të të gjitha kategorive, të caktuara sipas Ligjit nr. 4976, datë

29.06.1972, "Për Pensionet e Antarëve të Kooperativave Bujqësore",
* pensionet që plotësojnë kushtet e nenit 96 të Ligjit 7703, datë 11.05.1993 "Për

Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë",
* pensionet e caktuara sipas Ligjit 8392, datë 02.09.1998 "Për një ndryshim në Ligjin për

Sigurimet Shoqërore".

ISSH - Sektori i Statistikës

të plotë 3,543 1,554 2.4 3,696 95.9

të reduktuar 2,758 1,201 1.8 2,416 114.2

nga aksidentet në punë 249 32 0.2 280 88.9

të përhershëm 38 6 0.0 38 100.0

grupi i I 11 1 0.0 11 100.0

grupi i II 27 5 0.0 85 31.8

grupi i III 173 20 0.1 146 118.5

(3) pensione familjare 8,435 4,494 5.7 8,891 94.9

Numri i pensioneve rurale 149,146 91,975 152,024 98.1

pensione pleqërie
89.3%

pensione invaliditeti
5.1%

pensione familjare
5.7%

Struktura e pensioneve rurale në fund të vitit 2014

ISSH - Sektori i Statistikës
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PENSIONE PLEQËRIE

gjendja

në fund

Berat 9,166

Peshkopi 8,656

Durrës 9,299

Elbasan 16,367

Fier 18,704

Gjirokastër 6,391

Korçë 13,573

Kukës 4,161

Lezhë 6,327

Shkodër 12,435

Tiranë 17,001

Vlorë 11,230

TOTAL 133,310

PENSIONE INVALIDITETI

gjendja

në fund

Berat 572

Pensionet rurale sipas Drejtorive Rajonale
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Peshkopi 339

Durrës 767

Elbasan 1,043

Fier 1,112

Gjirokastër 290

Korçë 666

Kukës 95

Lezhë 412

Shkodër 591

Tiranë 1,197

Vlorë 549

TOTAL 7,633

PENSIONE FAMILJARE

gjendja

në fund

Berat 488

Peshkopi 521

Durrës 872

Elbasan 1,301

Fier 1,301

Gjirokastër 210

Korçë 739

Kukës 235

Lezhë 365

Shkodër 574

Tiranë 1,496

Vlorë 383

TOTAL 8,485

Shënim: Numri i pensioneve në total (pleqëri, invaliditet, familjar), përveç pensioneve sipas Drejtorive Rajonale përmban

edhe pensionet në lëvizje ku përfshihen pensionet që janë nisur nga një Drejtori Rajonale për t'u transferuar në një Drejtori

tjetër Rajonale, por që në momentin e raportimit nuk kanë arritur ende në destinacion.
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gjendja në fund

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pensionistë urbanë 374,838 380,852 384,187 390,956 399,959 418,399 436,337

pleqërie 283,584 285,630 285,875 288,533 296,076 311,382 327,604

invaliditeti 41,534 45,146 48,402 52,023 55,245 59,241 61,200

familjarë 49,720 50,076 49,910 50,400 48,638 47,776 47,533

Pensionistë ruralë 159,433 159,570 158,866 157,719 154,143 152,024 149,146

pleqërie 142,863 142,742 142,015 140,776 137,771 135,904 133,132

invaliditeti 5,454 5,942 6,375 6,662 6,853 7,229 7,579

familjarë 11,116 10,886 10,476 10,281 9,519 8,891 8,435

Pensionistë në total 534,271 540,422 543,053 548,675 554,102 570,423 585,483

Pensionistë në vite
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Pensioni mesatar Të ardhurat mesatare

Lloji i pensionit mujor mujore

PENSIONE URBANE

pensione pleqërie 14,710 16,266

pensione invaliditeti 12,593 14,150

pensione familjare 6,765 8,321

pensione të plota pleqërie 15,867 17,424

PENSIONE RURALE

pensione pleqërie 7,381 7,961

pensione invaliditeti 6,113 6,693

pensione familjare 3,252 3,832

pensione të plota pleqërie 8,064 8,644

Masa e pensionit mesatar dhe të ardhurave mesatare URBANE në vite

Të ardhurat mujore të pensionistëve

Të ardhurat e një pensionisti përbëhen nga: pensioni (pleqërie, invaliditeti, familjar), kompensimi për energjinë elektrike, kompensimi për
bukën, kompensimi për ngarkesë, kompensim për të ardhurat minimale të pensionistëve (VKM 401, dt.21.06.2006) dhe kompensimi për rritjen
e çmimit të energjisë elektrike (VKM 565, dt.09.08.2006).

Të ardhurat e një pensionisti përbëhen nga: pensioni (pleqërie, invaliditeti, familjar), kompensimi për energjinë elektrike, kompensimi për
bukën, kompensimi për ngarkesë, kompensim për të ardhurat minimale të pensionistëve (VKM 401, dt.21.06.2006) dhe kompensimi për rritjen
e çmimit të energjisë elektrike (VKM 565, dt.09.08.2006).
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Masa e pensionit mesatar dhe të ardhurave mesatare RURALE në vite
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lekë / muaj

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Masa e Pensionit të Pleqërisë
Masa e pensionit URBAN

në fund të vitit 9,515 10,276 10,690 11,117 11,562 12,024 12,264

mesatare vjetore 10,536 11,537 12,153 12,654 13,324 14,076 14,710

mesatare vjetore 10,957 12,032 12,711 13,278 14,104 15,004 15,867

në fund të vitit 19,030 20,552 21,380 22,234 23,124 24,048 24,528

Masa e pensionit RURAL

në fund të vitit 5,200 6,344 6,980 7,468 7,841 8,233 8,398

mesatare vjetore 4,778 5,848 6,576 7,139 7,457 7,465 7,381

mesatare vjetore 5,158 6,656 7,499 7,859 8,048 8,249 8,064

në fund të vitit 10,690 11,117 11,562 12,024 12,264

Të ardhurat e Pensionistëve të Pleqërisë
Të ardhurat e pensionistëve URBAN

në fund të vitit 11,275 12,226 12,840 13,267 13,712 14,174 14,414

mesatare vjetore 11,876 12,981 13,737 14,166 14,836 15,591 16,266

mesatare vjetore 11,275 12,226 12,840 13,267 13,712 14,174 14,414

në fund të vitit 19,530 21,052 21,880 22,734 23,624 24,548 25,028

Të ardhurat e pensionistëve RURAL

në fund të vitit 6,090 7,234 7,870 8,358 8,731 9,123 9,288

mesatare vjetore 5,489 6,544 7,258 7,748 8,059 8,050 7,961

mesatare vjetore 5,869 7,353 8,180 8,468 8,649 8,834 8,644

në fund të vitit 10,890 11,317 11,762 12,224 12,464

Masa e pensionit të pleqërisë dhe të ardhurat e pensionistëve në vite

të ardhurat mesatare për

pension të plotë

të ardhurat mesatare për

pension të plotë

të ardhurat minimale

të ardhurat mesatare

të ardhurat minimale

të ardhurat mesatare

pensioni minimal

pensioni mesatar

pensioni mesatar i plotë

pensioni maksimal

të ardhurat maksimale

pensioni minimal

pensioni mesatar

pensioni mesatar i plotë

pensioni maksimal

të ardhurat maksimale

Pensionet Urbane
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Pensione të reja të lidhura gjatë vitit 2014 dhe që plotësojnë kushtet për të dalë në pension në vitin 2014

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione të plota 6,938 4,895 11,833 62.7 41.0 51.5

pensione të pjesshme 3,848 6,861 10,709 34.8 57.5 46.6

nëna më shumë fëmijë 56 56 0.5 0.2

pensione të reduktuara 275 113 388 2.5 0.9 1.7

totali 11,061 11,925 22,986 100.0 100.0 100.0

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione të plota 16,408 16,721 16,538 17,770 18,054 17,887

pensione të pjesshme 11,094 9,892 10,324 12,759 11,606 12,020

nëna më shumë fëmijë 14,190 14,190 15,773 15,773

pensione të reduktuara 14,951 15,154 15,010 15,963 16,105 16,004

totali 14,523 12,765 13,611 15,982 14,315 15,117

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

Mosha mesatare e daljes në pension
Periudha mesatare kontributive për

pensionet e reja te vitit

Të dhëna për pensionet e reja të pleqërisë urbane

numri numri në përqindje ndaj totalit

Masa mesatare mujore e pensioneve të

reja
Të ardhurat mujore të pensioneve të reja
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pensione të plota 65.0 60.1 63.0 39.8 38.1 39.1

pensione të pjesshme 65.1 60.1 61.9 28.1 25.8 26.7

nëna më shumë fëmijë 53.5 53.5 31.3 31.3

pensione të reduktuara 62.5 57.6 61.1 38.4 36.4 37.8

totali 65.0 60.0 62.4 35.7 31.0 33.3

urbane

Vite të munguara për të marrë pension të plotë (tregues për pensionet e pjesshme)

femra 9.16

meshkuj 6.86
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Pensione të reja të lidhura gjatë vitit 2014 dhe që plotësojnë kushtet për të dalë në pension në vitin 2014

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione të plota 126 47 173 19.1 3.2 8.1

pensione të pjesshme 532 950 1,482 80.9 63.8 69.1

nëna më shumë fëmijë 491 491 33.0 22.9

totali 658 1,488 2,146 100.0 100.0 100.0

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione të plota 10,166 10,443 10,241 10,396 10,699 10,478

pensione të pjesshme 6,639 5,662 6,012 7,237 6,250 6,604

nëna më shumë fëmijë 11,249 11,249 11,446 11,446

totali 7,314 7,656 7,551 7,842 8,105 8,024

meshkuj femra totali meshkuj femra totali

pensione të plota 65.0 61.2 64.0 37.4 36.1 37.0

Të dhëna për pensionet e reja të pleqërisë rurale

numri numri në përqindje ndaj totalit

Masa mesatare mujore e pensioneve të

reja
Të ardhurat mujore të pensioneve të reja

Mosha mesatare e daljes në pension
Periudha mesatare kontributive për

pensionet e reja te vitit
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pensione të pjesshme 65.4 60.6 62.3 25.5 21.0 22.6

nëna më shumë fëmijë 54.1 54.1 30.7 30.7

totali 65.3 58.5 60.6 27.8 24.7 25.6

rurale

Vite të munguara për të marrë pension të plotë (tregues për pensionet e pjesshme)

femra 14.02

meshkuj 9.53
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Pensione të mbyllura të pleqërisë (të vdekur në vitin korent)

Viti 2011
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 3,162 1,696 4,858 18.9 23.5 20.5

rural 1,228 1,303 2,531 18.0 23.9 21.0

total 4,390 2,999 7,389 18.6 23.7 20.7

Viti 2012
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 3,505 2,037 5,542 19.3 24.2 21.1

rural 1,216 1,397 2,613 18.6 23.9 21.5

total 4,721 3,434 8,155 19.1 24.1 21.2

Viti 2013
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 3,394 1,964 5,358 19.3 24.3 21.1

rural 1,090 1,391 2,481 19.0 24.2 21.9

total 4,484 3,355 7,839 19.2 24.2 21.4

Viti 2014
meshkuj femra totali meshkuj femra totali

urban 4,545 1,669 6,214 19.4 23.9 21.5

rural 1,278 460 1,738 19.7 24.0 22.7

Të dhëna për pensionet e mbyllura të pleqërisë

numri i pensioneve të mbyllura koha mesatare e gëzimit të pensionit

numri i pensioneve të mbyllura koha mesatare e gëzimit të pensionit

numri i pensioneve të mbyllura koha mesatare e gëzimit të pensionit

numri i pensioneve të mbyllura koha mesatare e gëzimit të pensionit

ISSH - Sektori i Statistikës

total 5,823 2,129 7,952 19.5 23.9 21.8
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Koha mesatare e përqindja e pensioneve

përpunimit të kërkesave të lidhura para afatit

Lloji i pensionit për pension (në ditë) ndaj totalit

pensione pleqërie 23.5 90.3%

pensione invaliditeti 42.0 70.6%

pensione familjare 22.4 90.8%

Koha mesatare e përpunimit të kërkesave për pension (në ditë)

Koha mesatare e përpunimit të kërkesave për pension

Të dhëna sipas Drejtorive Rajonale për pensionet e pleqërisë
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PËRFITUES

subjektet

me paaftësi të

përkohshme

në punë

me leje barrëlindje

me paaftësi nga

aksidentet dhe sëm.

profesionale

(1) buxhetore 515 1,658 4

(2) jobuxhetore 232 627 4

(3) firmat private 369 3,065 17

(4) të vetëpunësuar 747

(5) të vetëpunësuar në bujqësi 6,016

Totali 1,116 12,114 25

Përfitimet afatshkurtra

PËRFITIMET AFATSHKURTRA janë ato përfitime që jepen për:
1. paaftësi të përkohshme në punë nga sëmundjet
2. paaftësi të përkohshme për barrëlindje
3. paaftësi të përkohshme nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale

PËRFITIMET AFATSHKURTRA janë ato përfitime që jepen për:
1. paaftësi të përkohshme në punë nga sëmundjet
2. paaftësi të përkohshme për barrëlindje
3. paaftësi të përkohshme nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale

me leje
barrëlindje

Struktura e përfituesve afatshkurtër sipas
degëve të sigurimeve shoqërore

të
vetëpunësua

r

Struktura e përfituesve afatshkurtër sipas
subjekteve

TREGUES TË TJERË

subjektet
numri i ditëve me

barrëlindje

(1) buxhetore 435,635

(2) jobuxhetore 165,584

(3) firmat private 953,139

(4) të vetëpunësuar 233,337

(5) të vetëpunësuar në bujqësi 1,955,524

Totali 3,743,219

me paaftësi të
përkohshme

në punë
8.4%

barrëlindje
91.4%

me paaftësi
nga aksidentet

dhe sëm.
profesionale

0.2%

buxhetore
16.4%

jobuxhetore
6.5%

firmat private
26.0%

r
5.6%

të
vetëpunësua
r në bujqësi

45.4%
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në milionë lekë në % ndaj në milionë lekë në % ndaj

viti 2014 totalit viti 2013 vitit 2013

A TË ARDHURAT

I Të ardhura nga kontributet 722 15.3 714 101.1

II Financime me destinacion nga Buxheti i Shtetit 3,990 84.7 5,438 73.4

sigurimi shtetëror suplementar 811 17.2 417 194.6

sigurimi suplementar ushtarak 2,392 50.8 3,577 66.9

trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 431 9.1 448 96.3

për statusin "Dëshmor i Atdheut" 22 0.5 23 99.5

trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 41 0.9 55 75.1

trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 110 2.3 156 70.6

sigurime suplementare të policisë së shtetit 0 0.0 549 0.0

trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 10 0.2 10 100.7

pagesë për shpenzime varrimi 147 3.1 162 91.2

për statusin "Profesor" 25 0.5 43 59.3
TOTALI I TË ARDHURAVE 4,712 6,152 76.6

B SHPENZIMET

I Shpenzime sipas skemave 4,707 100.0 4,789 98.3

(a) sigurimi shtetëror suplementar 891 18.9 718 124.2

(b) sigurimi suplementar ushtarak 2,678 56.9 2,986 89.7

(c) trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 441 9.4 435 101.4

(d) për statusin "Dëshmor i Atdheut" 20 0.4 24 82.3

(e) trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 82 1.7 41 202.9

(f) trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 116 2.5 112 103.0

Skema e sigurimit suplementar dhe trajtimet e veçanta

ISSH - Sektori i Statistikës

(f) trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 116 2.5 112 103.0

(g) sigurime suplementare të policisë së shtetit 232 4.9 251 92.7

(h) trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 12 0.2 9 130.6

(i) pagesë për shpenzime varrimi 149 3.2 143 104.6

(j) për statusin "Profesor" 86 1.8 71 120.3

4,707 4,789 98.3

PJESËMARRËS NË SKEMË

në % ndaj

viti 2014 viti 2013 vitit 2013

Kontribues (numër mesatar) 14,798 18,255 81.1

Përfitues (gjendja në fund)

sigurimi shtetëror suplementar 1,877 1,746 107.5

sigurimi suplementar ushtarak 21,913 21,620 101.4

trajtimi i veçantë i punonjësve të nëntokës 3,535 3,620 97.7

për statusin "Dëshmor i Atdheut" 365 379 96.3

trajtimi i veçantë për pilotët fluturues në pension 264 265 99.6

trajtimi i veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake 608 648 93.8

sigurime suplementare të policisë së shtetit 2,203 2,219 99.3

trajtimi i veçantë për detarët e nëndetëseve në pension 69 69 100.0

për statusin "Profesor" 644 609 105.7

Totali i përfituesve 31,478 31,175 101.0

TOTALI I SHPENZIMEVE
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gjendja në fund

kategoritë
numri mesatar i

punonjësve

numri fizik i

punonjësve

(1) ligjvënës, nëpunës të lartë dhe drejtues 219 219 115 52.5

(2) specialistë 742 752 519 69.0

(3) teknikë dhe ndihmës specialistë 155 144 45 31.3

(4) nëpunës të thjeshtë 282 289 226 78.2

(5) punëtorë 36 35 18 51.4

Totali 1,434 1,439 923 64.1

* Specifikimi për grupet e mësipërme bëhet sipas EMËRTESËS në programin PUNË - PAGA (INSTAT).
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shkalla arsimore punonjës në fund të vitit

(1) të ulët 0

(2) 8/vjeçar 9

(3) të mesëm 236

(4) të lartë 1,194

Totali 1,439
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