
    
 

  

ROLI I FONDEVE TË PENSIONIT NË TREGUN FINANCIAR 

DHE RËNDËSIA E TYRE SI NJË INVESTIM AFATGJATË PËR 

PËRFITUESIT 

 Abstrakt   

Në ditët e sotme në Shqipëri, njerëzit po i shikojnë pensionet private si një mundësi për rritje reale 

të pensioneve, nga pikëpamja e të ardhurave, gjë që ka rritur besimin drejt pensioneve private. 

Fondet e pensioneve janë klasifikuar si një faktor shumë i rëndësishëm në shoqëri dhe mund të 

konsiderohet edhe si rol primar në sigurimet shoqërore. Ai mund të jetë privat ose publik, ku 

dallimet mes të cilave janë të qarta në ligj dhe rregullore si dhe në kërkesat që përmbajnë. Por edhe 

pse në tregun financiar të tyre ai ka ndikim të dukshëm, në Shqipëri fondi i pensioneve private ka 

ende problematika. Përse është kjo dhe si mund ta forcojmë ne rolin e tij si një investim afatgjatë? 

Duke krahasuar skemat shtetërore të pensioneve, për shoqërinë nuk është shërbim i mjaftueshëm 

dhe nuk është shumë i bindshëm, dhe për këtë fakt shumë individë janë kthyet fondeve private të 

cilat u mundësojnë formën e pagesave të menjëhershme si një investim në të ardhmen që plotëson 

nevojat e ndryshme të individëve. Problematika kryesore lidhet me mungesën e njohurive të 

qytetarëve mbi fondet private të pensioneve si dhe në disa raste edhe mosbesimi ndaj tyre, dhe 

gjithashtu problematikë tjetër është edhe ekonomia e dobët e vendit tonë. Kontributi për pension 

është i zbritshëm për efekt të llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat dhe interesi i përfituar 

përjashtohet në tatim. Anëtarët e fondit përfitojnë gjithashtu edhe nga fakti që fondi mbledh shumë 

anëtarë dhe përfiton nga ekonomia e shkallës, duke ulur kostot për njësi. Ky është një ndikim direkt 

i fondit të pensioneve në tregun financiar. 

Por pavarësisht ngjarjeve dhe opinioneve të ndryshme që kanë qytetarët, duhet fituar besimi i tyre 

dhe duke i treguar që kjo nuk është vetëm një skemë, por një investim për ta, për një përfitim në 

të ardhmen dhe gjithashtu duke i njohur me rëndësinë e fondit të pensioneve private. 
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