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 ISSH është një institucion publik i pavarur, që
administron sistemin publik të detyrueshëm të
sigurimeve shoqërore në Shqipëri

 ISSH qeveriset nga KA i kompozuar sipas modelit të
trepartitizmit

 Mbulon gjithë popullsinë me elementë të mbrojtjes
shoqërore përsa i përket rrisqeve të plakjes, vdekjes, 
invaliditetit, paaftësisë së përkohshme në punë nga
sëmundjet dhe barrëlindjet, aksidentet në punë dhe
sëmundjet profesionale si dhe humbjes së vendit të
punës

 Administron një buxhet prej rreth 110 miliardë ALL
 Është i shtrirë në të gjithë territorin e vendit dhe mbulon

të gjithë kategoritë e të punësuarve dhe të
vetëpunësuarve

 Ju shërben direkt dhe indirekt rreth 1.5 mln qytetarëve në
vit në mënyrë frekuente

 Numri i punonjësve është 1,251 persona



 Si institucion që administron sistemin publik ka 
shumë pak lidhje me sektorin privat të pensioneve

 Problemet demografike dhe financiare të sistemit të
sigurimeve shoqërore sidomos në të ardhmen sjellin
si domosdoshmëri diversifikimin e mbrojtjes
shoqërore, sidomos në moshën e tretë

 Në ligjin e ri hapet dritarja që fondet private të jenë
pjesë e sistemit të përgjithshëm të sigurimeve
shoqërore (neni 1 i ligjit 7703)

 Qëllimi është zhvillimi i tregut privat të pensioneve, 
zhvillimi i tregut financiar, diversifikimi i riskut, 
mbrojtje më e mirë për qytetarët dhe diversifikim i
barrës sociale në të ardhmen.



 Punonjësit e ISSH si të gjithë të punësuarit e tjerë
mbrohen nga skema e detyrueshme

 Një numër i kufizuar drejtuesish mbrohen edhe
nga skema suplementare shtetërore

 Mbrojtje më e mirë e punonjësve në moshën e 
pleqërisë

 Dhënie e shembullit për organizatat e tjera
publike dhe private për domosdoshmërinë e 
planit privat të pensioneve

 Sinjal që qytetarët të fillojnë të mendojnë për
mirëqenien e tyre në moshën e pleqërisë duke 
modifikuar konsumin gjatë periudhës aktive



 Miratuar me vendim të Këshillit Administrativ në dhjetor
2014

 Implementimi duke filluar nga janari 2015
 Me bashkëfinancim punëdhënës dhe punëmarrës në

masën 50/50
 Norma e kontributit 4% 
◦ minimumi 2% punëmarrësi (mund të paguajë edhe më shumë), 
◦ 2% punëdhënësi

 Pa pjesëmarrje të punëmarrësit nuk kontribuon
punëdhënësi

 Pjesëmarrje vullnetare e punëmarrësit
 Zgjedhje e lirë e punëmarrësit për kompaninë private të

administrimit të fondit të pensionit
 Kontratë e institucionit me kompanitë administruese për

planin e pensionit



 Pjesëmarrja në fund të muajit shtator 2015 është 933 
punonjës (nr mesatar) ose rreth 9% të totalit të të
siguruarve në skemat private të pensioneve

 Raporti të siguruar me të punësuar është 75% (0.75 të
siguruar për 1 të punësuar)

 Nuk marrin pjesë në planin privat kryesisht të punësuar
me paga të ulta dhe persona afër moshës së pensionit

 Kontributi i derdhur si 9 mujor është 17.3 milionë lekë, i
ndarë në 8.65 milionë punëdhënësi dhe 8.65 milionë
punëmarrësit

 Kontributi mujor është 1.9 milionë i ndarë në mënyrë të
barabartë punëdhënës - punëmarrës

 Kontributi mesatar mujor për çdo të siguruar është 2 mijë
lekë në muaj për person ose mbi një pagë mesatare
50,000 lekë

 Punonjësit e ISSH sipas kompanive administruese:
 620 punonjës të siguruar pranë SIGAL
 313 punonjës të siguruar pranë SICRED
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