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Hyrja dhe metodologjia

Projekti që mban titullin “Fuqizimi i kuadrit të migracionit për arsye punësimi në Shqipëri “ – financuar nga Fondi i 
Zhvillimit (FZH) i IOM-it ka për qëllim rritjen e kapaciteteve të qeverisë shqiptare (QSH) për mbledhjen, analizimin 
dhe hartimin e të dhënave gjithëpërfshirëse, konsistente dhe të ndjeshme në aspektin gjinor për përpilimin dhe 
planifikimin e politikave afatgjata të migracionit për motive punësimi që synojnë të nxisin praktika etike rekrutimi. 
Ky raport që merrni në dorë është pjesë përbërëse e këtij projekti dhe hedh dritë mbi dinamikat e fuqisë aktuale 
punëtore të emigracionit masiv që i ka fillesat e tij në Shqipëri që nga fillimi i viteve 90-të.
Metodika kërkimore përfshin hulumtimet akademike dhe hulumtime mbi disa sondazhe e anketa të organizuara 
nga INSTAT-i dhe një sërë databazash të organizatave ndërkombëtare. Gjithashtu janë mbledhur edhe të dhëna 
parësore për migracionin nga aktorë të ndryshëm interesi, duke përfshirë edhe 27 intervista gjysmë të strukturuara 
me migrantë të llojeve të ndryshme dhe familjet e tyre, 11 intervista me informatorë kyç në institucione shtetërore, 
si edhe dy diskutime me grupet e fokusit me sindikatat, organizatat e punëdhënësve dhe OJQ ndërkombëtare.

Politikat kombëtare dhe kuadri ligjor për migracionin në Shqipëri

Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i saj i Veprimit për periudhën 2019-2022 përfaqësojnë hapa të 
rëndësishëm përpara drejt realizimit të angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare të qeverisë shqiptare në 
fushën e migracionit dhe përmbushjes së objektivit OZHQ 10.7 dhe objektivave të Paktit Global për Migracionin. 
Ky kuadër ligjor u ka siguruar shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë atdheut dhe imigrantëve që jetojnë në Shqipëri 
mbrojtje më të lartë gjatë qëndrimit të tyre jashtë shtetit. Ky dokument është një ndër disa prej politikave dhe 
instrumenteve për administrimin e flukseve të migracionit. Shqipëria ka vijuar të përafrojë legjislacionin e saj për 
migracionin me atë të BE-së (ose siç njihet ndryshe acquis), si edhe me konventat ndërkombëtare në të cilat është 
palë, por mbetet të sigurojë përditësimin e tyre me zhvillimet më të fundit.

Tendencat aktuale dhe historike të migracionit ndërkombëtar për motive punësimi

Shqipëria hyn mes vendeve me numrin më të lartë të emigrantëve për përqindjen e popullsisë. Për shkak të 
diferencave në përkufizime dhe metodologji, përllogaritjet për numrin e shqiptarëve që jetojnë e punojnë jashtë 
atdheut ndryshojnë ndjeshëm nga njëra tjetra. Sipas INSTAT-it, në vitin 2020 përllogaritjet tregonin se 1.68 
milionë shqiptarë jetonin jashtë atdheut, ndërsa burimet statistikore ndërkombëtare për vitin 2021 këtë shifër e 
përllogarisin te 1.04 milionë. Italia mbetet vendi me numrin më të lartë të emigrantëve shqiptarë (në vitin 2020, 
478 mijë) dhe Greqia zë vendin e dytë. Gjatë dekadës së fundit kanë dalë si vende të rëndësishme destinacioni 
edhe disa shtete të tjera, mes tyre Gjermania, SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar.
Tendencat e fundit migratore kanë ndikuar në shkallën dhe përbërjen e popullsisë në Shqipëri. Të dhënat e 
disponueshme na tregojnë se popullsia shqiptare ka shënuar një rënie të mëtejshme nga 2.91 milionë banorë në 
vitin 2011 në 2,84 milionë në vitin 2020. Kjo nënkupton një rënie prej 2.3 përqind ose 0.3 përqind çdo vit gjatë 
periudhës 2011 - 2020. Përllogaritjet e përqindjes bruto neto të migracionit na sugjerojnë se pa migracionin, 
popullsia do të ishte shtuar me afro 4 përqind gjatë kësaj periudhe.

Dinamikat e migracionit ndërkombëtar nga Shqipëria

Kushtet makro-ekonomike dhe ato strukturore mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm për aspiratat e 
individëve që t’i nxitin ata të largohen nga vendi i tyre dhe të migrojnë në kërkim të kushteve më të mira të jetesës. 
Këtu përfshihen nivelet e larta të varfërisë së vendit dhe hendeku i pagave midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera 
evropiane, si edhe pakënaqësitë e shkaktuara nga korrupsioni, klientelizmi dhe situata e sistemit shëndetësor, 
arsimor dhe gjyësor.
Arsyet e individëve për migrim nga Shqipëria kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Gjatë viteve 90-të, njerëzit 
largoheshin për arsye ekonomike, ku përfshihej një punë më e mirë, apo për arsye financiare dhe këta përbënin 
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mbi 85 përqind. Me kalimin e viteve, vend të rëndësishëm zunë arsyet familjare dhe arsimimi. Në dekadën që 
nga viti 2010, pothuajse një në katër migrantë është larguar për arsye familjare dhe 7.4 përqind për çështje 
arsimimi, ndërsa në vitet 90-të, këto përqindje ishin përkatësisht 9.9 dhe 3.5 përqind. Arsyet e migracionit dallojnë 
ndjeshëm nga burrat te gratë, ku më e rëndësishmja është përqindja e grave të cilat largohen për arsye familjare 
është shumë më e lartë sesa ajo e burrave siç është edhe arsimimi, për gratë si arsye për t’u larguar. Me kalimin e 
viteve, migracioni ka gjetur një barazpeshë gjinore sepse tashmë kemi familjen e plotë që emigron dhe jo vetëm 
individë brenda saj.

Dy janë pengesat kryesore ndaj emigracionit në Shqipëri: a) politikat kufizuese migratore, sipas të cilave kategoritë 
dhe regulloret për imigrim në shumë nga vendet e destinacionit nuk janë në përputhje me karakteristikat dhe 
kualifikimet e shqiptarëve që kërkojnë të migrojnë dhe b) kushtet brenda familjeve shqiptare e bëjnë të vështirë 
emigracionin. Duke qenë se sipas BE-së, Shqipëria klasifikohet si vend i sigurtë, kërkesat për azil për të hyrë 
në BE kanë pak mundësi suksesi. Kur vjen fjala për migracionin e familjes duhet të mbahet parasysh faktori 
“kosto” i migracionit. Në fillimet e viteve 90-të, zgjedhja e shumëkujt për të shkuar drejt Greqisë apo Italisë lidhej 
ngushtësisht me faktin që këto dy vende ishin fqinje me Shqipërinë, por edhe mundësitë për të fituar të ardhura 
ishin relativisht të mira.

Karakteristikat e migrantëve shqiptarë

Burime të ndryshme të dhënash flasin për një mbizotërim të migracionit të meshkujve, ndonëse përdorimi i 
përkufizimeve dhe metodikave të ndryshme ka sjellë rezultate dhe përllogaritje shumë të ndryshme. Përllogaritjet 
sipas anketës së fundit tregojnë se që nga viti 2011 janë larguar nga vendi afërsisht 111 mijë anëtarë të familjeve 
pjesërisht migrante përkundrejt 67 mijë vajzash dhe grash, gjë që nënkupton një raport gjinor me 166. Të dhënat 
nga Eurostat-i japin raporte shumë më të ulta gjinore, gjë që mund të shpjegohet pjesërisht me përfshirjen e 
familjeve që kanë migruar të gjithë si familje dhe me përjashtimin e migrantëve pa dokumente. Shpërndarja sipas 
moshës e migrantëve shqiptarë shfaqet me një profil tipik të moshës migratore, me një përqëndrim të fortë te 
mosha 20-39-vjeçare (në vitin 2011, kjo shifër ishte 47.6 përqind).
Nga emigracioni, njerëzit kanë lënë pas familjet dhe ndonjëherë edhe fëmijët. Përllogaritjet nga sondazhi tregojnë 
se për çdo njëqind migrantë të cilët lënë pas anëtarë të tjerë të familjes, mbeten pas 32 fëmijë të moshës nën 
18 vjeç. Për çdo njëqind baballarë dhe nëna, numri i fëmijëve që mbeten pas është përkatësisht 38 dhe 11. 
Hulumtime të tjera kanë treguar se gjatë periudhës 1990 - 2005, në grupmoshën e fëmijëve nën 18 vjeç kanë 
mbetur pas 21.7 përqind nga një prind ose tjetri.

Tiranë është prefektura me numrin më të lartë të migrantëve në vend. Megjithatë, për numrin e migrantëve si 
përqindje e popullatës rezidente, me 13.7 përqind, Tiranë renditet më poshtë se Shkodra (16.7 përqind), Fieri 
(15.5 përqind) dhe Durrësi (14.1 përqind).

Efektet e migracionit për arsye pune në tregun shqiptar të punës 

Shifra prej mbi një milionë shqiptarë që kanë migruar në BE dhe në vende të tjera të OECD-së flet për një numër 
të konsiderueshëm personash që i është larguar tregut shqiptar të punës. Përveç se u shërben aspiratave të 
punësimit të vetë migrantëve kjo ka sjellë ulje të papunësisë në krahun e punës. Ndonëse përqindjet e papunësisë 
kanë rënë gjatë dekadave të fundit, përqindjet e larta të papunësisë janë të vazhdueshme, sidomos mes të rinjve. 
Në këndvështrimin e numrit të lartë të emigrantëve, kjo panoramë tregon se teprica e fuqisë punëtore nuk është 
problem kryesor i tregut shqiptar të punës, por ka problematika në lidhje me punësimin e përshatshëm për 
popullatën rezidente. Kjo panoramë përforcohet më tej nga konstatimet se personat e punësuar përkundrejt 
pagesës kanë probabilitet më të lartë për t’u larguar sesa personat e papunë (dhe ata që janë të vetëpunësuar 
apo shtëpiakë). Këto kufizime lidhen me nivelet e ulta të pagës, mundësitë e kufizuara për kualifikime dhe për 
të ecur përpara në karrierë, lidhen edhe me sigurinë e vendit të punës dhe pagesat e sigurimeve shoqërore dhe 
klientelizmin. Nga ana tjetër, një pjesë e këtyre problemeve lidhet me nivelin e ulët të prodhimtarisë së ekonomisë 
shqiptare dhe përqindjet e larta të punësimit informal (rreth 60 përqind), gjë që shpesh nënkupton shpërblim 
jo të mirë dhe vulnerabilitet në vendin e punës dhe kjo krijon hezitim për pranimin e vendeve ose ofertave të 
punës. Gjithashtu, shpesh ka një mospërputhje të madhe midis aftësive të individit me aftësitë dhe kualifikimet që 
kërkohen nga tregu i punës gjë që krijon pengesa të tjera për të gjetur punësimin e duhur apo të përshtatshëm.
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Në krahasim me fazat e para të valës së madhe të migrimit masiv që nga vitet 90-të, tashmë vihet re një përqindje 
më e madhe e personave më të kualifikuar dhe më të mirarsimuar që largohen në emigracion nga Shqipëria. 
Anketat për migracionin flasin se kjo tendencë mund të përforcohet për shkak të faktit se edhe mes vendeve 
kryesore të destinacionit kërkesa për krah pune për profesionistë, teknikë, punëtorë të kualifikuar po rritet. 
Po ashtu, individët më të kualifikuar kanë më pak premisa për t’u kthyer pasi kanë jetuar njëfarë kohe jashtë 
shtetit. Shqipëria renditet mes vendeve me numrin më të lartë për sa i takon emigracionit të personave që kanë 
mbaruar arsimin e lartë universitar dhe afërsisht 31.3 përqind e këtij grupi popullate jeton jashtë shtetit që nga 
viti 2011. Këto zhvillime nënkuptojnë mangësi që lindin në lidhje me aftësitë dhe fenomenin e “largimit të trurit” 
nga Shqipëria, sidomos në sektorët e shëndetësisë dhe arsimit, si edhe në ato që lidhen me teknologjinë e 
informacionit (TI). Këto efekte negative janë edhe më të ndjeshme e më të thella në zonat rurale, të cilat përveç 
emigracionit duhet të “konkurrojnë” edhe me joshjen nga zonat urbane të vendit të cilat ofrojnë kushte më të 
mira pune.

Emigracioni në shkallë të gjerë nga Shqipëria ka patur efektin e vet në dobësimin e kushteve të dividentit demografik 
i cili mund të jetë rezultat i tranzicionit historik nga numri i lartë i lindjeve në uljen e tyre. Për shkak të këtij 
tranzicioni ka një periudhë prej disa dekadash ku popullata në moshë riprodhuese është shumë më e madhe nga 
popullata e moshuar dhe e re. Falë politikave efikase në shëndetësi, arsim, punësim dhe qeverisje kjo i ka dhënë 
një shtysë ekonomisë gjatë kësaj periudhe dhe kursimet e mbledhura për pension mund të sjellin rritje më të 
madhe dhe më të qëndrueshme ekonomike “dividenti i dytë demografik”. Për shkak të emigracionit të një pjese të 
madhe të popullatës në moshë riprodhuese, Shqipëria ka pak gjasa të përfitojë plotësisht nga mundësitë e ofruara.
Migrantët e kthyer janë ata që pothuajse në mënyrë ekskluzive përcaktojnë efektet e imigracionit në tregun shqiptar 
të punës. Efekti kryesor i fluksit të individëve të kthyer është rritja e nivelit të papunësisë në vend. Megjithatë, 
studime të ndryshme sugjerojnë praninë e një variacioni në suksesin në tregun e punës mes migrantëve të kthyer, 
në varësi të përcaktorëve të tillë si: gjinia, mosha, arsimi, rrethanat familjare, si edhe kapitali që kanë mbledhur 
jashtë, bashkë me motivin e kthimit të tyre në vend. Efektet pozitive në tregun e punës përfshijnë mundësinë e 
futjes së kapitalit të ri financiar, social dhe njerëzor. Megjithatë, kualifikimet informale të përfituara  jashtë shtetit 
nuk mund të certifikohen aktualisht dhe për rrjedhojë të shtojnë diçka në profilin e migrantëve të kthyer në sytë 
e pundhënësve. Po ashtu, shumë migrantë me arsim të lartë janë të punësuar në punë që janë poshtë nivelit 
të aftësive dhe kualifikimeve të tyre (56 përqind e tyre), gjë që nënkupton “shpërdorim të trurit” në grupin e 
punëtorëve të mbikualifikuar në vendet e destinacionit dhe një efekt të humbjeve të aftësive ose 'dekualifikim' që 
ul ndikimin pozitiv të të kthyerve.

Migracioni për arsye pune dhe kushtet e jetesës së familjeve 

Remitancat (të ardhurat nga emigracioni) përbëjnë prurjet më të rëndësishme në ekonominë shqiptare, duke lënë 
pas investimet e huaja direkte dhe eksportet. Remitancat kanë qenë burimi më i qëndrueshëm dhe më i sigurtë 
financiar në ekonominë shqiptare në vite. Në vitin 2018, afro 23 përqind e familjeve merrnin remitanca dhe sipas 
përllogaritjeve familjet shqiptare çdo vit siguronin mesatarisht afërsisht 1,950 euro prej tyre dhe kjo përfaqësonte 
13 përqind të buxhetit vjetor familjar në Shqipëri të garantuar nga të ardhurat nga emigracioni. 95 përqind e 
familjeve shqiptare i përdorin remitancat për shpenzimet ditore familjare dhe 82 përqind për ngjarje të ndryshme 
jetësore. Një përqindje shumë më e ulët familjesh i shpenzojnë këto të ardhura për investime produktive dhe për 
arsim. Ndonëse migracioni kontribuon në uljen e varfërisë, ai po ashtu sjell pabarazi mes familjeve brenda të njëjtit 
komunitet. Një faktor tjetër është se migracioni mund të jetë i pamundur për familjet më të varfra për shkak të 
kostove të tij apo për mungesë kualifikimesh. Në këtë rast, migracioni dhe remitancat e thellojnë më tej hendekun 
mes segmenteve më të varfëra dhe më të pasura të komunitetit.

Puna kërkimore në Shqipëri ka treguar se migracioni i njërit prej prindërve shpesh ka pasoja negative në rritjen e 
mirë të fëmijës. Kur vjen fjala te shkollimi afatgjatë i fëmijëve, migracioni jashtë shtetit i babait rrit gjasat që fëmijët 
të braktisin shkollën. Një grup të veçantë vulnerabël përbëjnë fëmijët e familjeve që kthehen në Shqipëri nga 
jashtë bashkë me prindërit. Janë të shumtë personat e moshuar që ndjehen të braktisur nga fëmijët e tyre, të cilët 
kanë emigruar, duke i lënë ata vetëm pa të ardhura të mjaftueshme dhe hera herës edhe pa pensione. Migracioni 
i brezit më të ri i privon këta të moshuar nga një element thelbësor në jetën e tyre, të jenë prindër dhe gjyshër.
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Rekomandime

Sipas dhe në bazë të këtij vlerësimi janë hartuar një sërë rekomandimesh që lidhen me tri fushat kryesore. Më 
poshtë paraqitet një variant i përmbledhur i këtyre konsideratave.

A. Rekomandime për të trajtuar shkaqet themelore të migracionit

Njerëzit duhet të jenë të lirë të vendosin për migracionin e tyre, si mjet për të pasur një jetesë dhe mirëqenie 
të denjë. Megjithatë, çdo qeveri ka detyrimin të garantojë që qëndrimi në atdhe të jetë një strategji realiste për 
realizimin e atyre qëllimeve dhe rrjedhimisht duhet t’u japë zgjidhje faktorëve negativë shtytës që nxisin njerëzit të 
migrojnë. Kjo mund të arrihet përmes adresimit me efikasitet të mungesës së punësimit produktiv, që garanton 
të ardhura të denja, që jep siguri në vendin e punës dhe ofron mbrojtje sociale për punëtorët dhe perspektivë 
për zhvillim personal dhe gjithëpërfshirje. Masa të mëtejshme duhen marrë për formalizimin e mëtejshëm të 
ekonomisë dhe krjimin e kushteve më të denja të punës, përmirësimin e cilësisë arsimore dhe të funksionimit 
të tregut të punës, si edhe uljes së klientelizmit. Ndër faktorët e tjerë shtytës të cilët jo shprehimisht lidhen me 
tregun e punës dhe që kërkojnë zgjidhje janë niveli i lartë i korrupsionit dhe funksionimi i dobët i institucioneve 
shtetërore.

B. Rekomandime për përmirësimin e kushteve për migrantët

Qeveria duhet të bëjë përpjekje për mbrojtjen e migrantëve shqiptarë dhe të mundohet të rrisë mundësitë e 
tyre për një migrim të suksesshëm. Zbatimi i Kuadrit për Qeverisjen e Migracionit dhe ligjeve apo regulloreve të 
tjera qeverisëse do të ndihmonte në lehtësimin e migracionit të rregullt, të sigurt dhe të përgjegjshëm, si edhe 
lëvizjen e njerëzve. Gjithashtu duhen bërë përpjekje për uljen e nivelit të migracionit të parregullt, për të garantuar 
që migrantët e mundshëm të jenë të mirëpërgatitur përpara se të lëvizin jashtë shtetit dhe për optimizimin 
e bashkëpunimit midis entiteve të përfshira në zbatimin e instrumenteve të politikave. Gjithashtu, statistikat 
migratore, sidomos ato që kanë të bëjnë me emigracionin duhet të përmirësohen, ndër të tjera, duke mbledhur 
më shumë informacion të detajuar, si edhe përmes standardizimit të përkufizimeve dhe metodologjive.

C. Përforcimi i efekteve pozitive të diasporës dhe të të kthyerve

Duhen marrë më shumë masa për ta bërë më të lehtë dhe më tërheqës kthimin e migrantëve të kualifikuar 
dhe për t’i bindur ata të investojnë, të nisin një biznes në mbështetje të zhvillimit të vendit. Stimujt financiarë 
dhe tatimorë mund të jenë disa nga mjetet për të lehtësuar kthimin e migrantëve në Shqipëri dhe futjen e tyre 
në tregun e punës dhe përfshirjen në investime produktive. Gjithashtu duhet punuar për uljen e barrierave që 
pengojnë transferimin dhe përdorimin e remitancave dhe për rritjen e përfshirjes së diasporës në zhvillimin e 
vendit. Procedurat për të njohur dhe certifikuar aftësitë e nxëna jashtë shtetit në mënyrë informale duhet t’u 
vijnë në ndihmë të kthyerve me këto kualifikime për përmirësimin e profilit të punës dhe për të siguruar vende 
më të mira pune. 
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Qysh nga rënia e regjimit komunist në Shqipëri në vitet 90-të, migracioni ka qenë një “konstante” historike dhe 
mbetet një problematikë shqetësuese e agjendës së zhvillimit. Shqipëria dallohet për emigracionin, sepse afërsisht 
një e treta e popullsisë jeton jashtë territorit të saj. Shumica e komuniteteve migratore kanë shkuar në vendet 
fqinje, si në Itali dhe Greqi, të cilat përfaqësonin afro 75 përqind të numrit të përgjithshëm të emigrantëve në vitin 
2019. Aktualisht një numër i lartë shqiptarësh kërkojnë të jetojnë në shtete të tjera evropiane dhe në Amerikën e 
Veriut. Gjatë viteve të fundit edhe Gjermania është shndërruar në një destinacion të preferuar për shqiptarët, ku 
është vënë re një trefishim dhe një rritje deri në 4 përqind e popullatës shqiptare emigruese. Rritje e lartë është 
konstatuar edhe në Shtetet e Bashkuara, të cilat në vitin 2019 kishin 8 përqind të emigrantëve shqiptarë. Popullata 
emigrante shqiptare përbëhet kryesisht nga individë të cilët kërkojnë mundësi ekonomike jashtë vendit të tyre. 
Një pasqyrë e qartë e tendencave më të fundit të migracionit për motive punësimi do të hidhte dritë dhe do të 
ndihmonte në hartimin e politikave dhe programeve efikase për migracionin për motive punësimi. Një analizë e 
tregut të punës gjithashtu mund të ndihmojë për evidentimin e grupeve vulnerabël (si p.sh. të rinjtë, gratë etj.) 
dhe personave që kanë nevojë për ndihmë, si edhe të ndihmojë në përpunimin e strategjive efikase për arritjen 
e zhvillimit të qëndrueshëm dhe punës së denjë në Shqipëri. Veçanërisht, kjo analizë kontribuon për faktet që i 
nevojiten qeverisë shqiptare për t’iu përgjigjur dinamikave migratore, me qëllim realizimin e objektivave të tregut 
të vet të punës dhe zhvillimin ekonomik. Në këtë analizë duhen mbajtur parasysh sfidat globale, rajonale dhe 
kombëtare, duke përfshirë edhe problematikat e sfidat e tjera që solli me vete pandemia globale e COVID-19. 
Pandemia nxorri në pah aspekte problematike strukturore, të tilla si pabarazia, punësimi informal dhe mangësitë 
institucionale të cilat kërkojnë vëmendje të posaçme (Jorgoni, 2021). 

Në vitin 2021, Organizata Ndërkombëtare e Punës lëshoi “një thirrje globale për veprim për rikuperim 
gjithëpërfshirës, të qëndrueshëm dhe të fortë, me vëmendjen te njeriu, nga kriza e COVID-19”. Sipas ILO-s, 
arritja e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm), në veçanti për objektivat që 
lidhen me deficitet afatgjata për punë të denjë është bërë edhe më sfiduese për shkak të pandemisë globale. 
Rrjedhimisht, në vitin 2021, qeveritë dhe organizatat e punëtorëve dhe punëdhënësve rinovuan angazhimet 
individuale dhe kolektive, me qëllim që 1) të arrihej zhvillimi ekonomik dhe punësimi gjithëpërfshirës; 2) të 
mbroheshin të gjithë punëtorët; 3) të arrihej mbrojtja sociale universale; dhe 4) të përforcohej dialogu social 
(Organizata Ndërkombëtare e Punës, 2021). 

Strategjia Kombëtare për Migracionin (2019-2022) pranon se migracioni i shtetasve shqiptarë për arsye punësimi 
ka gjasa të mbetet një faktor i rëndësishëm që do të influencojë zhvillimin e vendit. Duke pasur intensitetin e 
migracionit të shtetasve shqiptarë, si edhe natyrën evoluese të tij, planifikimi, hartimi, projektimi dhe monitorimi i 
politikave të ardhshme të punësimit duhet të mbajë në konsideratë ndikimin e migracionit të shtetasve shqiptarë 
dhe atyre të huaj në tregun kombëtar të punës. Për më tepër duhet parë nga afër edhe ndikimi i pandemisë 
COVID-19. Duke marrë parasysh të gjitha këto elemente, në vitin 2021, IOM-i nisi një projekti që ka për qëllim të 
kontribuojë në fuqizimin e kuadrit të migracionit për motive punësimi në Shqipëri. Projekti mban titullin “Fuqizimi 
i kuadrit të migracionit për motive punësimi në Shqipëri” dhe është financuar nga Fondi i Zhvillimit (FZH) i IOM-
it. Projekti do të sigurohet që qeveria shqiptare (QSH) të rrisë kapacitetet e saj për mbledhjen, analizimin dhe 
prodhimin e të dhënave gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme dhe të ndjeshme në aspektin gjinor, si edhe të ketë 
burimet e duhura për të zhvilluar politika migratore punësimi afatgjata bazuar mbi fakte, duke nxitur praktikat 
etike të rekrutimit. Në këtë kuadër do të hartohen e përgatiten një numër veprimesh për ngritjen e kapaciteteve, 
vlerësime e studime, të cilat do t’i vihen në dispozicion qeverisë shqiptare. 

Në mënyrë më specifike, projekti është i organizuar rreth dy rezultateve:
 • Rezultati nr.1: zyrtarët shqiptarë të mund të përdorin të dhëna gjithë përfshirëse, të qëndrueshme  
   dhe të ndjeshme në aspektin gjinor në lidhje me migracionin për të drejtuar hartimin e politikave   
    kombëtare për migracionin për motive punësimi,
 • Rezultati nr. 2: MFE përpilon dhe miraton udhëzuesit kombëtarë për rekrutimin etik të punëtorëve  
   migrantë për përfshirjen e tyre të mëtejshme në kuadrin e politikave kombëtare për migracionin për  
   motive punësimi.

1.HYRJE
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Projekti ka katër produkte të ndryshme. Një prej tyre është edhe ky raport i cili bën vlerësimin e kornizave të 
tregut të punës në Shqipëri, që mundësojnë emigracionin dhe do të vlerësojë ndikimin e tyre (kornizave) në 
lëvizjen e krahut shqiptar të punës, duke mbajtur në konsideratë gjithashtu efektet e COVID-19 në dinamikat 
e migracionit për motive punësimi. Në këtë raport do të përfshihen konstatimet e këtij vlerësimi dhe do të 
paraqiten prova ekzistuese dhe të reja që lidhen me tendencat e migracionit për motive punësimi në Shqipëri. 
Ndonëse në fushën e migracionit ka pasur ndryshime me ritme të shpejta, konstatimet dhe gjetjet nga dekada e 
kaluar (d.m.th. vitet 2011-2021) mbartin interes të veçantë. 
Në këtë raport ne përqendrohemi kryesisht te dekada e fundit. Brenda asaj periudhe, ne gjithashtu i kushtojmë 
vëmendje ndryshimeve domethënëse të ndodhura gjatë viteve 2020 dhe 2021 të cilat mund të lidhen me ndikimin 
e pandemisë COVID-19, si në Shqipëri, ashtu edhe në shtetet kryesore ku gjenden migrantët shqiptarë. Në 
raport u kushtohet vëmendje e veçantë Greqisë dhe Italisë ku gjenden edhe shumë migrantë shqiptarë për të 
gjetur punësim dhe arsim. Në raport merret në shqyrtim nëse ka ndryshuar përqindja e migrantëve shqiptarë 
midis të gjithë migrantëve dhe nëse ka ndryshuar gjatë viteve në vendet kryesore pritëse. Në varësi të të dhënave 
të disponueshme u bë vlerësim i tendencave për vitet 2020 dhe 2021 për të parë nëse kishte pasur ndryshime 
gjatë pandemisë COVID-19. Gjithashtu, në raport diskutohen edhe aspekte ndërsektoriale, si p.sh. pandemia e 
COVID-19 dhe aspektet gjinore, duke qenë se ato kanë vlerë për shumë prej temave që merren në konsideratë 
në raport.
Të dhëna për këtë raport u mblodhën nga hulumtimet akademike dhe analiza e një sërë sondazhesh dhe anketash 
ekzsituese (Anketa Kombëtare e Migracionit në Familje, Anketa për Matjen e Nivelit të Jetesës, Anketa tremujore 
e Fuqisë Punëtore dhe Studimi Demografik dhe Shëndetësor) si dhe databazave ndërkombëtare administrative. 
Gjithashtu, u mblodh edhe informacion në vend nga intervistat me institucione shtetërore dhe organizata të 
përfshira në procesin e migracionit, me migrantë të kthyer dhe familje të personave aktualisht migrantë. 
Raporti ka këtë paraqitje: 

Pas Përmbledhjes Ekzekutive dhe Hyrjes, në raport shpjegohet metodologjia (Kapitulli Dy), pasuar nga një vështrim 
i përgjithshëm mbi instrumentet ndërkombëtare, politikat kombëtare, kuadrin ligjor dhe strukturat institucionale 
të migracionit në Shqipëri (Kapitulli Tre). Parashtrohet lista e legjislacionit, aspekteve kryesore të tij, qëllimit, si 
trajton aspektet e migracionit, të tregut të punës dhe çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen sociale. Në raport 
merren në referencë gjithashtu dokumentet strategjike të miratuara për qeverisjen e migracionit. Kapitulli Tre 
përfundon me një panoramë të përgjithshme të ministrive të linjës dhe institucioneve përgjegjëse për zbatimin e 
politikave të migracionit dhe zhvillimit të tregut të punës.
Kapitulli Katër paraqet tendencat historike dhe aktuale të migracionit ndërkombëtar për motive punësimi në 
Shqipëri, duke përfshirë stokun migrator dhe hyrje-daljet për shtetasit e lindur shqiptarë që jetojnë jashtë shtetit. 
Stoku i të dhënave jep të dhëna mbi numrin e shtetasve shqiptarë jashtë shtetit në një moment të caktuar, ndërsa 
të dhënat mbi hyrje-daljet përfshijnë të dhëna për migracionin e rregullt, për azilkërkuesit dhe migracionin e 
parregullt nga Shqipëria. Më tej, në Kapitullin Pesë flitet për karakteristikat e migrantëve shqiptarë ndërkombëtarë, 
duke pasur parasysh edhe sesi ato mund të kenë ndryshuar me kalimin e kohës. Këtu përfshihen mosha, gjinia, 
gjendja civile, përbërja familjare, arsimi dhe rajoni i origjinës së migrantëve. Në Kapitullin Gjashtë merret në 
diskutim dinamika e migracionit, duke nxjerrë në pah forcat kryesore që nxisin individët dhe familjet të shkojnë 
jashtë shtetit, si edhe nëse ka dallime mes tyre, bazuar mbi moshën, gjininë, arsimin dhe rajonin nga i cili vjen 
migranti. Në Kapitullin Shtatë të raportit hidhet dritë mbi efektet e migracionit për motive punësimi në tregun 
shqiptar të punës. Në këtë kapitull jepet një analizë e karakteristikave të tregut të punës në vend, si edhe 
dinamikave dhe efekteve të emigracionit dhe imigracionit në tregun e punës. Një prezantim i kushteve të jetesës 
së familjeve të lëna pas nga anëtarët e familjes që kanë emigruar jepet në Kapitullin Tetë, duke hedhur më shumë 
dritë mbi karakteristikat, efektet financiare (duke përfshirë remitancat) dhe ato shoqërore në familjet që kanë 
qëndruar në Shqipëri. Konkluzionet dhe rekomandimet për përpilimin e një politike kombëtare për migracionin 
për motive punësimi paraqiten në fund (Kapitulli Nëntë). 

Vlerësimi u krye nga një ekip i përbërë nga katër konsulentë: z. Bart de Bruijn (konsulent ndërkombëtar), z. Frank 
Eelens (konsulent ndërkombëtar), znj. Elda Kapllani (konsulente lokale) dhe znj. Manuela Murthi (konsulente 
lokale). Ekipi i konsulencës gjeti mbështetjen dhe drejtimin e z. Genci Pjetri, Koordinator Programi dhe Zhvillimi 
i IOM-it në Shqipëri dhe znj. Majlinda Nesturi, Drejtoreshë e Statistikave Sociale në Institutin e Statistikave në 
Shqipëri. Angazhimi dhe përfshirja e IOM-it dhe INSTAT-it në këtë projekt pati rëndësi parësore. Projekti për 
zyrën e IOM-it në Shqipëri u koordinua nga znj. Edlira Muhedini, Koordinatore Projekti me ndihmesën e z.Ermal 
Nazifi, Asistent Projekti në të njëjtën zyrë të IOM-it në Shqipëri. 
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Vlerësimi u përqëndrua te mbledhja dhe përpilimi i informacionit mbi kuadrin aktual të lëvizjes së fuqisë punëtore 
që lehtëson emigracionin dhe ndikimin e ardhshëm të kuadrit te migracioni, sipas nevojave në Shqipëri dhe në 
vendet kryesore të destinacionit. Objektivi ishte të kryhej një analizë e tendencave të migracionit për t’u dhënë 
përgjigje pyetjeve të mëposhtme: 
1. Cilave interesa u ka shërbyer emigracioni për motive punësimi gjatë dekadës së fundit? 
2. Cila është shkalla historike dhe aktuale e migracionit për motive punësimi (deri në çfarë mase është i  
 rregullt apo i parregullt migracioni për motive punësimi dhe/apo punësimi i migrantëve në ekonominë  
 informale dhe atë formale)? 
3. Kush migron nga Shqipëria (p.sh. sipas grupmoshës, gjinisë, nivelit të të ardhurave, kualifikimeve,
 mosfavorizimit)? 
4. Në cilat zona gjeografike dhe sektorë gjenden kryesisht punëtorët migrantë shqiptarë? 
5. Cili është niveli i kualifikimeve të punëtorëve dhe punëtoreve migrantë; si i përgjigjet ai nivel, nivelit të
 kualifikimeve/aftësive që u nevojiten atyre për punësimin e tyre jashtë? 
6. A e “kompensojnë” imigrantët apo migrantë e kthyer emigrantin shqiptar për sa i takon profesioneve dhe
 nivelit arsimor?
7. Cilat janë forcat kryesore që nxisin migracionin? Deri në çfarë mase mund të konsiderohen ato si rezultat
 i “shqetësimeve ekstreme” p.sh. si pasojë e konflikteve, dhunës apo klimës? 
 A janë faktorë shtytës të njëjtë si për burrat, ashtu edhe për gratë? 
 Dhe në rast se “jo”, ku dallojnë nga njëra-tjetra? 
8. Cilat janë nevojat e vendit për krah pune dhe/ose cila është situata aktuale e punësimit? Cilat është
 natyra  (lloji i kualifikimeve) dhe kërkesa për punëtorë migrantë? 
9. Cilët janë sektorët e veprimtarive ekonomike të cilat kanë mungesa të personelit të kualifikuar?
 Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, në vlerësim është përdorur qasja metodologjike me tri aspekte e 
 cila parashtrohet në seksionet 2.1 deri te 2.3.

2.1 Literatura

Ekipi mblodhi informacionet e nevojshme nga raporte ekzistuese, buletine akademike, instrumente të ndryshëm 
në rang kombëtar dhe ndërkombëtar, nga faqe të besueshme interneti të organizatave të ndryshme etj. Ekipi i 
punës u drejtua në punën e vet kërkimore-hulumtuese nga INSTAT-i dhe IOM-i dhe në fillim të projektit morën 
shumë dokumente e raporte. Të gjitha raportet e sugjeruara u skanuan për t’u mbajtur në konsideratë dhe u 
bënë pjesë e analizave sipas rastit dhe momentit. Përveç sa më sipër u vijua me punën kërkimore për të gjetur 
dhe mbledhur dokumentacione shtesë për këtë temë. Duke pasur parasysh numrin e madh të publikimeve dhe 
burimet e kufizuara në dispozicion, puna kërkimore u përqëndrua kryesisht në dokumentet e botuara gjatë 
dekadës së fundit, ndonëse u morën parasysh edhe publikime të tjera më të hershme, në rast se konsideroheshin 
me vlerë të veçantë. Si përfundim, u përpilua një dokument përmbledhës me afro 75 abstrakte publikimesh, në 
të cilin jepej një panoramë e informacionit më të dobishëm që mund të përdorej nga ekipi për t’u dhënë përgjigje 
pyetjeve të lartpërmendura dhe për të hartuar raportin. 

Më tej, ekipi i punës bëri një vlerësim të kuadrit të politikave në Shqipëri në lidhje me mbrojtjen sociale dhe 
bashkëpunime në rang kombëtar apo ndërkombëtar për migracionin. Gjatë analizës u bë dallimi midis legjislacionit 
dhe programeve që mbrojnë të drejtat e imigrantëve në Shqipëri dhe legjislacionit që mbron punëtorët shqiptarë 
jashtë atdheut, së bashku me programet për angazhimin e diasporës për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të vendit. 
U morën në studim disa dokumente të rëndësishme, duke përfshirë edhe Stategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim (2015-2020), Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Kufirit (2014-2020), Strategjinë 
Kombëtare për Diasporën (2021-2025), Strategjinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Strategjinë Kombëtare 
për Mbrojtjen Sociale, si edhe Strategjinë Kombëtare për Migracionin (2019-2022). 

2. METODOLOGJIA
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3. INSTAT & IOM (2020), Anketa Kombëtare e Migracionit në Familje, në Shqipëri. 

2.2 Databaza administrative

Për të përcaktuar masën dhe karakteristikat e migrantëve shqiptarë që jetojnë jashtë atdheut u përdorën dy 
databaza ndërkombëtare: a) databaza e Eurostat-it për migracionin dhe azilin  dhe b) databazat e OECD-së për 
migracionin. Databaza e Eurostat-it përmban shumë variabla mbi karakteristikat e migrantëve ndërkombëtare 
në Bashkimin Evropian (BE), sipas vendit të origjinës. Kjo databazë është një burim shumë i mirë informacioni 
për të përcaktuar tendencat aktuale dhe historike të migracionit nga Shqipëria drejt BE-së. Databaza është 
përdorur gjerësisht për të marrë informacion mbi shumë aspekte të migracionit masiv drejt vendeve të BE-së. 
Me disa përjashtime, u gjet informacion për migrantët shqiptarë në vendet e BE-së. Përveç informacionit bazë 
për tendencat e migracionit u gjetën edhe të dhëna të tjera me interes si p.sh.: numri i azilkërkuesve, përqindjet 
e refuzimit të kërkesave për azil, kthimi i detyruar, marrja e nënshtetësisë etj. Të dhënat nga OECD-ja bazohen 
kryesisht nga të dhënat e mbledhura nga Eurostat-i, por duke përfshirë gjithashtu edhe vendet jashtë BE-së. 
Kështu p.sh., informacioni për migracionin e shqiptarëve drejt SHBA-së mund të gjendet gjithashtu në databazën 
e OECD-së.  Për qëllimet e analizës sonë u bë një kombinim i të dyja databazave.

2.3 Analizë e të dhënave ekzistuese familjare

Ekipi mori në konsideratë një sërë anketash të buxhetit të familjes që janë zhvilluar në Shqipëri, për t’u dhënë 
përgjigje pyetjeve të lartpërmendura. Analiza u krye duke përdorur anketat ekzistuese për familjet, për të vlerësuar 
kuadrin e migracionit në Shqipëri. Përveç Censusit të Popullsisë dhe Banesave për vitin 2011 (CPB) u evidentuan 
dhe vlerësuan katër Anketa të Buxhetit të Familjes të kryera nga INSTAT-i gjatë analizimit të kuadrit të migracionit 
dhe të tregut të punës në Shqipëri (shih Tabelën 2-1).

Një ndër problematikat me anketat ekzistuese të buxhetit të familjes është pamundësia e intervistimit të 
migrantëve shqiptarë në vendet e destinacionit. Rrjedhimisht, i gjithë informacioni për migrantët aktualë u mor 
ose nga pjesëtarët e tyre të familjes të cilët kanë mbetur pas, ose nga migrantët e kthyer të cilët kanë treguar 
historinë e tyrë të migracionit. Të dhënat kanë mungesa të tëra familjesh që kanë lëvizur jashtë shtetit. E vetmja 
mënyrë për të mësuar më shumë mbi këto grupe do të ishte të hulumtohej mbi anketa të tjera të buxhetit të 
familjes nga vendet e destinacionit, por kjo e kapërcente objektivin e këtij vlerësimi. Një tjetër sfidë ishte se të 
gjitha anketat, me përjashtim të Anketës Kombëtare për Migracionin Familjar përfshinin si migrantët ashtu edhe 
jomigrantët (si edhe familjet me migrantë dhe ato pa migrantë). Kjo do të thotë se për disa nga analizat, numri 
i migrantëve (dhe familjeve migratore) ishte i pamjaftueshëm për të dhënë rezultate me intervale të besueshme 
besimi. Kjo varej nga analiza. Megjithatë, në disa raste, konstatimet që nuk ishin domethënëse nga pikëpamja 
statistikore u përfshinë në raport sepse ato janë një indikacion specifik, por lexuesi duhet t’i interpretojë ato me 
kujdes.

Tabela nr. 2 1. Anketat e Buxhetit të Familjes të cilat janë marrë në vlerësim gjatë analizës
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2.3.1 Anketa Kombëtare e Migracionit në Familje (AKMF)
Anketa Kombëtare e Migracionit në Familje (AKMF) është një bashkëpunim midis INSTAT-it dhe IOM-it në vitin 
2019. Nga anketa u mblodh informacion nga mbi 20,000 familje për tiparet kryesore demografike të familjeve 
dhe popullsinë që ka ndërruar vendbanim, në krahasim me CPB-në e vitit 2011.3 AKMF trajtonte si migracionin e 
brendshëm, ashtu edhe të jashtëm. Brenda studimit tonë, AKMF është e vetmja nga katër anketa që i kushtohet 
në mënyrë specifike temës së migracionit dhe përmban disa aspekte të rëndësishme për vlerësimin. Përveç 
informacionit demografiko-shoqëror, anketa kërkon informacion lidhur me pozicionin e krahut të punës të të 
gjithë anëtarëve të familjes të moshës 15 vjeç e lart. Gjithashtu u mblodh informacion edhe mbi statusin e kaluar 
të migracionit të të gjithë personave që ishin aktualisht në familje dhe të personave që ishin anëtarë të asaj 
familjeje, por që tashmë nuk jetonin më me atë familje dhe jetonin jashtë.

2.3.2 Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ) 
Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ) mbledh të dhëna mbi mirëqenien familjare dhe evidenton faktorët 
shkaktarë të situatës. Përmes AMNJ-së vlerësohet situata e varfërisë në vend. AMNJ-ja e fundit i takon vitit 2012 
gjatë së cilës u kryen vizita në 6,671 familje. Pyetësori përmban disa pyetje në lidhje me migracionin të cilat janë 
përdorur për të përshkruar karakteristikat e migrantëve dhe për të vlerësuar kushtet ekonomiko-shoqërore 
të familjeve me apo migrantë për punë. Anketa gjithashtu përmban informacion në lidhje me karakteristikat e 
migrantit, si p.sh. arsimi dhe punësimi, të cilat janë përdorur në këtë vlerësim. Megjithatë, disavantazhi kryesor 
i AMNJ-së është se i ka kaluar koha, ndaj edhe për këtë arsye në raportin e vlerësimit kjo anketë përdoret në 
mënyrë të kufizuar. 

2.3.3 Anketa tremujore e Fuqisë Punëtore (AFP)
Anketa tremujore e Fuqisë Punëtore (AFP) është një anketë me rotacion, ku intervistuesit shkojnë te familjet 
pesë herë. Masa e kampionit të AFP-së, me kalimin e kohës ka ndryshuar, por që nga viti 2016 ka mbetur te 7,900 
familje joinstitucionale. Në çdo raund të anketës, 1,580 familje zëvendësohen me të tjera. Anketa tremujore e 
Fuqisë Punëtore mbledh të dhëna lidhur me karakteristikat e popullatës në moshë pune. Gjithashtu ajo përdoret 
për vlerësimin e fuqisë së përgjithshme punëtore të një vendi dhe për të marrë dhëna demografike, arsimore, 
ekonomiko-shoqërore dhe karakteristika të tjera të popullatës.4 Anketa gjithashtu përmban disa pyetje në lidhje 
me eksperiencat e individëve me migracionin, pyetje për individët që kanë anëtarë të familjes jashtë shtetit 
dhe për të kthyerit. Në kombinim me pyetjet për karakteristika të tjera personale dhe informacion për fuqinë 
punëtore hulumtuam edhe ndërveprimin midis migracionit dhe karakteristikave të krahut të punës. 
Me kalimin e viteve, shoqëria shqiptare është prekur negativisht nga një humbje e ndjeshme e kualifikimeve 
teknike5. Nëpërmjet AFP-së, ekipi shqyrtoi “profilin” e migrantit shqiptar. Duke qenë se anketa zhvillohet çdo tre 
muaj mund të vihen re ndryshime graduale. 

2.3.4 Studimi Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri (ADHS) 
Studimi i fundit Demografik dhe Shëndetësor i popullsisë (ADHS) në Shqipëri është kryer në periudhën 
2017-2018. Qëllimi kryesor i këtij studimi nuk është mbledhja e të dhënave mbi migracionin, por të dhëna 
mbi lindshmërinë, shëndetin e nënës dhe fëmijës, shëndetin e të rriturve, HIV/AIDS-in dhe sëmundje të tjera 
seksualisht të transmetueshme, etj.6 Për kampionin e ADHS-së për vitet 2017-18 u përzgjodhën 17 000 familje, 
nga të cilat u intervistuan me sukses 15,823. Pavarësisht se ka një fokus të ndryshëm, ADHS ofron të dhëna me 
interes për shqyrtimin e karakteristikave të migracionit. Ky potencial u konfirmua në ADHS-në e vitit 2008 kur 
migracionit iu kushtua një Kapitull i veçantë.7 Në ADHS-në e vitit 2017-18 kjo nuk u bë, megjithatë, analiza e 
grupeve të të dhënave të ADHS-së tregoi disa gjetje me interes për migracionin. Një avantazh i studimeve ADHS 

4. INSTAT (s.d.), Anketa e Fuqisë Punëtore (Metadata në Standardin ESS për strukturën e raporteve cilësore (ESQRS). Nxjerrë nga: https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpOCewsPzAhWqSTABHRYICZsQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ceicdata.com%
2Fen%2Findicator%2Falbania%2Flabour-force-participation-rate&usg=AOvVaw20OZavVZSP4_4K_NJSazYZ
5. Shih p.sh.: PNUD (2006), “From Brain Drain to Brain Gain: Mobilising Albania’s Skilled Diaspora”. Dokument politikash për qeverinë shqiptare hartuar nga Qendra për Studime 
Ekonomiko-Sociale, në bashkëpunim me Qendrën Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, të Universitetit të Sussex, në Mbretërinë e Bashkuar. 
Marrë nga: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c46ed915d3cfd0012ac/Brain_Gain.pdf 
6. Instituti i Statistikave, Instituti i Shëndetit Publik dhe ICF. 2018. Studimi demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri, 2017-18. Tiranë, Shqipëri: Instituti i Statistikave, Instituti i 
Shëndetit Publik dhe ICF. Kapitulli 14: Migracioni.
7. Instituti i Statistikave, Instituti i Shëndetit Publik në Shqipëri dhe ICF Macro. 2010. Studimi demografik dhe Shëndetësor, Shqipëri, 2008-09. Tiranë, Shqipëri: Instituti i Statistikave, 
Instituti i Shëndetit Publik dhe ICF Macro.
8. INSTAT (2021), Rregullorja për aksesin në mikro të dhëna. Nxjerrë nga http://www.instat.gov.al/media/8938/microdata-access-regulation___.pdf 
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9. Natyra gjysëm e strukturuar e intervistës do të thotë që gjithë të intervistuarve iu bënë pyetje të caktuara më parë të organizuara në modele për grupe të ndryshme. Secila prej 
këtyre pyetjeve është si pikënisje për pyetje të hapura dhe hulumtime më të thella për temën për tu futur në hollësi të përvojave migratore të personit të intervistuar 

Tabela nr. 2 2. Intervistat e kryera me migrantët dhe aktorët e interesit

• U bënë njëzet e shtatë intervista 
me migrantë të kthyer dhe anëtarë të 
familjeve të migrantëve aktualë. 
• Pas intervistave, konsulentet lokale 
bënë një përmbledhje të intervistës, duke 
nxjerrë në pah konstatimet kryesore. 
Duke qenë se intervistat u zhvilluan në 
shqip, konsulentëve ndërkombëtarë iu vu 
në dispozicion një variant i përkthyer në 
anglisht.

• U hartua një listë me kontakte dhe individët u telefonuan 
për t’u pyetur nëse ishin të intersuar të bëheshin pjesë e 
intervistave.
• Të intervistuarit u kontaktuan nga IOM-i dhe u pyetën 
nëse ishin të gatshëm t’u përgjigjeshin pyetjeve. 
• Përzgjedhja finale e të intervistuarve u bë sipas 
karakteristikave specifike, duke synuar për të pasur një 
përfaqësim sa më të gjerë të migrantëve me karakteristika 
të ndryshme.
• Personat që shprehën gatishmëri për t’iu përgjigjur 
pyetjeve u kontaktuan nga konsulentet lokale për t’u takuar.
• Dy konsulentet lokale u takuan personalisht dhe 
intervistuan personat që jetonin në Tiranë. Ata që banonin 
jashtë Tiranës u intervistuan me telefon ose online.
• Pyetësorët gjysmë të strukturuar që u përdorën për 
intervistat jepen në Shtojcën 3. 
• Gjatë intervistave pati edhe devijime nga pyetësorit për 
të kuptuar më mirë disa tema të caktuara. 

A. Intervistat me të kthyerit dhe anëtarë të familjeve të migrantëve aktualë

Veprimet Qasja 

është se ato krijuan indeksin e pasurisë bazuar mbi karakteristikat e banimit dhe sendet/orenditë që ka në pronësi 
familja. Indeksi i pasurisë e vendos çdo familje (dhe individ) në studim në një kuintil të pasurisë dhe kjo bënte 
të mundur një krahasim të kushteve ekonomiko-shoqërore të familjeve me dhe pa migrantë ndërkombëtarë 
të punës. Një aspekt tjetër interesant është se në ADHS-në e vitit 2008 dhe 2017- 2018 u bë një pyetje nëse 
migrantët u dërgonin para apo mallra anëtarëve të familjes që kishin lënë pas. 
Me përjashtim të studimit ADHS i cili mund të shkarkohej dhe të analizohej nga kompjuterët personalë të 
ekspertëve, mikro të dhënat nga tri anketat e tjera u përdorën nga një lidhje e largët përmes përdorimit të Aksesit 
të Mikro të dhënave Statistikore Online (SIMONA) nga INSTAT-i dhe në zyrat e INSTAT-it kur ekspertët ishin në 
Shqipëri. Rregulloret për aksesin e mikro të dhënave janë tepër strikte dhe u ndoqën me rigorozitet nga të gjithë 
anëtarët e ekipit.8  Në zbatim të regullores së INSTAT-it, ekipi nënshkroi një dokument zyrtar me INSTAT-in për 
të certifikuar komentet. 

2.4 Mbledhja e të dhënave parësore

Përveç shqyrtimit të literaturës dhe analizave të të dhënave ekzistuese të Anketës së Buxhetit të Familjes, të 
dhënat parësore për migracionin u mblodhën nga aktorët përkatës të interesit. U zhvilluan 27 intervista gjysmë 
të strukturuara9 me migrantë dhe familje migrantësh nga më të ndryshmit. Duke qenë se bëhej fjalë për mbledhje 
të të dhënave cilësore u monitorua me kujdes pika e saturimit të informacionit. 
Të intervistuarit u zgjodhën nga ekipi, sipas karakteristikave specifike10. Këto karakteristika përfshinin migrantët 
që ishin kthyer në Shqipëri me sukses dhe kishin investuar kursimet e tyre në sipërmarrje të vogla apo të mesme, 
deri te familje me fëmijë të vegjël të cilët kishin mbetur në Shqipëri, pasi bashkëshorti/babai ishte larguar për të 
punuar jashtë shtetit dhe migrantë të cilët ishin përballur me probleme specifike gjatë migracionit. Këto siguruan 
të dhëna cilësore, Përveç informacionit sasior të përftuar nga Anketa e Buxhetit të Familjes. Përveç 27 intervistave 
të kryera me migrantë të kthyer apo anëtarë të familjeve që kishin një familjar në migracion u zhvilluan edhe 11 
intervista me informatorë kyç (IIK) punonjës të administratës shtetërore. U organizuan edhe dy diskutime në 
grupe fokusi me sindikatat, organizatat e punëmarrësve dhe OJQ ndërkombëtare. Në tabelën nr. 2-2 jepet një 
panoramë e përgjithshme e burimeve të përdorura për mbledhjene të dhënave parësore. 
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• U bënë 11 intervista me 
aktorë të ndryshëm interesi 
të përfshirë në migracion nga 
dhe drejt Shqipërisë.
• U bënë përmbledhje të 
intervistave.

• U organizuan dy DGF me 
aktorët e interesit të përf-
shirë në aspekte të migra-
cionit nga Shqipëria.
• U bënë përmbledhje të 
intervistave (nuk ka zbardhje).

• Të intervistuarit u kontaktuan nga IOM-i dhe u pyetën nëse ishin 
të gatshëm të intervistoheshin. Ata që thanë ‘po’ u kontaktuan nga 
konsulentet lokale dhe u la takim. 
• Kur u pa e nevojshme, përfaqësuesve të ndryshëm të një organizate 
iu kërkua të bashkoheshin në studim për të kapur një sërë optikash të 
migracionit (p.sh. punonjës të drejtorive të tjera). Të gjithë personat 
përgjegjës në atë organizatë për çështje të migracionit iu kërkua të ishin 
pjesë e intervistave.
• Gjatë intervistave pati devijime nga pyetësori për të kuptuar më mirë 
disa tema specifike.
• Pas intervistave, konsulentet lokale bënë përmbledhje të tyre me gjetjet 
më të rëndësishme. Meqenëse intervistat ishin në shqip për konsulentët 
ndërkombëtarë u përkthye një përmbledhje e tyre në anglisht. 
• U intervistuan këto agjenci e organizata
 o Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA)
 o Instituti i Statistikave (INSTAT)
 o Ministra për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ)
 o Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Programimit,  
 Standardizimit Harmonizimit të Kuadrit Rregullator (MFE)
 o Banka e Shqipërisë
 o Ministria e Drejtësisë (MD)
 o Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë (MASR)
 o Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Për  
 puthshmërisë (MPB)
 o Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtoria e Pro 
 gramimit dhe Zhvillimi (MSHMS)
 o Komisionieri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD)
 o Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

• Të intervistuarit u kontaktuan nga IOM-i dhe u pyetën nëse ishin të 
gatshëm të merrnin pjesë në një DGF. Ata që iu përgjigjën pozitivisht 
ftesës u kontaktuan më pas nga konsulentët lokalë dhe me ta u la takim. 
• Të gjitha DGF u zhvilluan në zyrën e IOM-it. 
• Dy konsulentet lokale ishin të pranishme gjatë diskutimeve, një lehtësonte 
diskutimin, ndërsa tjetra vepronte si drejtuese. 
• Gjatë DGF, pati disa devijime nga pyetësori që çuan në tema të tjera.
• Pas diskutimee, konsulentët lokalë bënë një përmbledhje të DGF, duke 
përvijuar konstatimet më të rëndësishme. Diskutimet e zhviluan në gjuhën 
shqipe. Përmbledhja u përkthye në anglisht dhe iu paraqit konsulentëve 
ndërkombëtarë.
• Gjatë DGF të parë morën pjesë këto organizata: Dhoma Kombëtare e 
Zejtarisë, Shoqata Shqiptare e Hoteleri-Turizmit dhe Sindikata e Pavarur e 
Punonjësve Shqiptarë të Shëndetësisë.
• Gjatë DGF të dytë morën pjesë përfaqësues nga Shërbimet për refugjatët 
dhe migrantët në Shqipëri (RMSA), Terre Des Hommes, World Vision 
World dhe Inspektorati i Punës.

B.1. Intervistat me informatorët kyç

B.2. Diskutimet me grupet e fokusit (DGF)

Veprimet

Veprimet

Qasja

Qasja
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2.5 Kufizimet e vlerësimit të të dhënave

Ky vlerësim përdor të gjitha burimet ekzistuese të të dhënave dhe deri në njëfarë mase mbledh edhe të dhëna 
parësore. Megjithatë, lexuesi duhet të mbajë parasysh se asnjë prej burimeve të disponueshme të përdorura 
nuk i përmbush plotësisht kërkesat për të realizuar një panoramë të plotë të migracionit nga Shqipëria dhe drejt 
Shqipërisë dhe ndikimin e tij në tregun e punës në vend dhe në mjedisin social. 

Anketat e ndryshme kishin kufizimin se migranti në fjalë nuk mund të intervistohej. Informacioni në anketa 
bazohej ose te të dhënat e mbledhura nga migrantët e kthyer ose nga familjarët e personave që jetonin jashtë 
shtetit. Në shumë raste informacionit të mbledhur në anketa i mungonte informacioni thelbësor për qëllimet 
tona. Një problem tjetër është përkufizimi i “migrantit” i cili në studime të ndryshme ishte i ndryshëm. Ndonëse 
disa studime përqendrohen te personat që jetojnë në një vend tjetër nga ai në të cilin kanë lindur, studime të 
tjera përqendrohen te shqiptarët që janë pjesë e diasporës. Ky grup i fundit përfshin personat që nuk kanë lindur 
në Shqipëri, por që pretendojnë prejardhje shqiptare. Një kufizim tjetër me disa prej studimeve dhe anketave, si 
p.sh.: ADHS, AMNJ dhe AFP është se qëllimi i tyre kryesor nuk ishte mbledhja e informacionit për migrantët dhe 
efektet e tij në Shqipëri. Kjo do të thotë se numri i rasteve të përfshira në procesin e migracionit në këtë kampion 
është shumë më i vogël nga numri original i rasteve, duke rezultuar kështu në intervale më të vogla besimi dhe 
përfaqësim më të ulët. 

Në rastin e databazave ndërkombëtare administrative nga Eurostat-i dhe OECD-ja, numri i migrantëve është i 
paplotë, duke qenë se të dy burimet e të dhënave janë të bazuara vetëm te migrantët e regjistruar. Është fakt i 
njohur se shumë migrantë nga Shqipëria e provojnë fatin e tyre jashtë shtetit pa dokumentet e nevojshme. Këta 
migrantë nuk janë të përfaqësuar në databazën administrative, duke qenë se aty përfshihen vetëm migrantët me 
status të rregullt. Një grup tjetër migrantësh shqiptarë përbëhet nga ata që shkojnë e vijnë midis Shqipërisë dhe 
ndonjë vend tjetër evropian përmes lëvizjeve hyrëse-dalëse. Këto lëvizje janë lehtësuar nga procesi i heqjes së 
vizave midis Shqipërisë dhe vendeve të BE-së për deri 90 ditë qëndrimi. Në një nga botimet e kohëve të fundit të 
Gemi dhe Triandafyllidou (2021) paraqiteshin karakteristikat dinamike të migrantëve të kthyer shqiptarë të cilët 
nuk e shohin kthimin e tyre në Shqipëri si përfundimtar, por e përdorin për të vazhduar më tej me migracionin 
dhe ri-emigrimin si mënyra të jetesës transitore. Kjo lloj lëvizjeje ndërkombëtare, bashkë me migracionin sezonal 
mund të sjellë edhe nënpërfaqësim të migrantëve në statistikat zyrtare të migracionit si për vendet nga nisen, 
ashtu edhe për vendet ku shkojnë migrantët. 

Në raport, termat “gjini” dhe “seks” përdoren në mënyrë të përkëmbyer. Termi “seks” përdoret në rast se në 
burimin e informacionit është përdorur kështu, si edhe termi “gjini” me të njëjtën logjikë. Autorët e kanë të qartë 
se përdorimi pa dallim i këtyre termave duhet shmangur, por në një vlerësim të kësaj natyre kjo është e pamundur. 
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Në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) “për ngritjen e një sistemit efikas për 
qeverisjen e migracionit në Shqipëri”, zyra e Kryeministrit ka krijuar një grup ndërqeveritar pune në vitin 2019. Ky 
Kuadër për Qeverisjen e Migracionit (KQM) shërben si pikë reference për qeverinë për hartimin dhe vlerësimin e 
politikave të mirëdministruara të migracionit në kuadrin e treguesit të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ) (10.7): 
“Sigurimi i migracionit të rregullt, të sigurtë dhe të përgjegjshëm dhe lëvizjes së njerëzve, duke përfshirë edhe 
përmes zbatimit të politikave të planifikuara mirë dhe të administruara siç duhet të migracionit”.
Stategjia Kombëtare për migracionin dhe plani i saj i veprimit 2019-2022 përfaqësojnë një hap të rëndësishëm 
drejt realizmit të angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare të qeverisë shqiptare në fushën e migracionit, si 
edhe në veçanti të objektivit OZHQ 10.7. 
Objektivi i kësaj politike është të qeverisë me efikasiteti migracionin në Shqipëri për të adresuar sfidat që rezultojnë 
nga lëvizjet migratore, për të mbrojtur migrantët jashtë shtetit dhe për të rritur ndikimin zhvillimor të migracionit 
në përfitim të migrantëve dhe të vetë shoqërisë shqiptare. Strategjia dhe Plani i Veprimit përcaktojnë një gamë të 
gjerë të veprimeve në katër plane kryesore:
• Qeverisja strategjike e migracionit nga institucionet shqiptare
• Migracioni i sigurt dhe i rregullt nga, përmes dhe drejt Shqipërisë
• Politikat efikase për migracionin për motive punësimi dhe ndikimi i migracionit në zhvillimin vendas
• Integrimi i migrantëve dhe mbrojtja e të drejtave të tyre
Në këtë kapitull do të shkohet më thellë në këto aspekte të kuadrit juridiko-organizativ të migracionit në Shqipëri.

3.1 Kuadri ligjor

3.1.1 Integrimi në tregun e punës dhe mbrojtja sociale e migrantëve për motive punësimi

Qeveria shqiptare ka miratuar një sërë instrumentesh ligjore të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë 
trajtojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut të migrantëve. Procesi i integrimit në BE dhe miratimi paralel i normave 
ndërkombëtare i dha një shtysë të mëtejshme përmirësimit në vazhdë të politikave gjatë dekadës së fundit. 
Miratimi i legjislacionit dhe monitorimi dhe vlerësimi kanë shërbyer si mekanizma efikasë që kanë sjellë kohezion 
më të lartë në kuadrin institucional dhe ligjor kombëtar në fushën e migracionit. Këto akte ligjore kanë siguruar 
një kuadër ligjor për mbrojtjen e të drejtave të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë dhe të imigrantëve që 
banojnë në Shqipëri. Raporti i Progresit të BE-së për vitin 2021 kur flet për migracionin thekson se: “kuadri ligjor 
për migracionin është gjerësisht në përputhje me acquis të BE-së, por ka nevojë për përditësim për të reflektuar 
zhvillimet më të fundit”. Në muajin shkurt të vitit 2021, Shqipëria miratoi një ligj të ri për azilin. Në vitin 2020 
u miratuan strategjitë për menaxhimin e integruar të kufirit dhe diasporën. Zbatimi i strategjisë kombëtare për 
migracionin dhe plani i saj i veprimit për periudhën 2019- 2022 vijon, duke siguruar një kuadër të qartë për 
menaxhimin dhe bashkërendimin e flukseve migratore. Komisioni ka nxjerë katër raporte monitorimi. Në korrik 
të vitit 2020 u miratua një strategji e rinovuar kombëtare për diasporën. 

Pavarësisht mbylljes së kufijve gjatë muajve mars-maj 2020, Shqipëria vijoi të përballej me një fluks të shtuar të 
migrantëve të parregullt, kryesisht nga Greqia. Zakonisht këta migrantë pas disa ditësh largohen nga Shqipëria për 
të vazhduar udhëtimin e tyre drejt vendeve të BE-së. Numri i migrantëve të parregullt të kapur në Shqipëri gjatë 
vitit 2020 shënoi një rritje me 13 përqind në krahasim me vitin 2019.

Shqipëria po vijon të harmonizojë legjislacionin kombëtar për migracionin me “acquis” e BE-së dhe me konventat 
ndërkombëtare në të cilat është anëtare. Tabela nr. 3-1 përshkruan disa nga tiparet kryesore të legjislacionit 
përkatës, duke nisur me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Të drejtat e njeriut janë të sanksionuara në 
Kushtetutë, duke njohur detyrimin e qeverisë për të respektuar, njohur, mbrojtur, nxitur dhe plotësuar të drejtat 

3. PËRMBLEDHJE E INSTRUMENTEVE 
NDËRKOMBËTARE, POLITIKAVE KOMBËTARE, KUADRIT 

LIGJOR DHE STRUKTURAVE INSTITUCIONALE TË 
MIGRACIONIT NË SHQIPËRI
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Tabela nr. 3-1. Legjislacioni përkatës që njeh apo shtrihet te Migracioni për motive punësimi dhe 
Mbrojtja Sociale

Kushtetuta e 
Republikës së 
Shqipërisë 2020

Legjislacioni

Parimet bazë
Neni 8
1. Republika e Shqipërisë mbron 
të drejtat kombëtare të shtetasve 
shqiptare që jetojnë jashtë kufijve të saj. 
2. Republika e Shqipërisë mbron të 
drejtat e shtetasve të saj me banim të 
përkohshëm apo të përhershëm jashtë 
kufijve të saj. 
3. Republika e Shqipërisë garanton 
asistencë për shqiptarët që jetojnë 
dhe punojnë jashtë shtetit, me qëllim 
ruajtjen dhe zhvillimin e lidhjeve të tyre 
me trashëgiminë e tyre kombëtare 
kulturore. 

Neni 16
1. Të drejtat dhe liritë themelore dhe 
detyrimet e parashikuara nga Kushtetuta 
për shtetasit shqiptarë janë gjithashtu 
të vlefshme për shtetasit e huaj dhe 
personat pa shtetësi në territorin e 
Republikës së Shqipërisë

Neni 26: Askujt nuk i kërkohet të kryejë 
punë të detyruar, me përjashtim të 
rasteve të ekzekutimit të një vendimi 
gjyqësor, për kryerjen e shërbimit 
ushtarak, apo për një shërbim që 
rrjedh nga një gjendje lufte, emergjencë 
shtetërore apo katastrofë natyrore që 
kërcënon jetën apo shëndetin e njeriut.
Neni 49: Të punësuarit kanë të drejtën 
e mbrojtjes shoqërore të punës.

Qëllimi dhe karakteristikat kryesore

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë 
trajton të drejtën e migrantëve, në 
mënyrë specifike në nenet 8 dhe 16 
të saj, por të drejtat e migrantëve 
përcaktohen gjithashtu edhe në nene të 
tjera ku përmendet “çdo person” dhe 
“të gjithë personat”.

Neni 26: Askujt nuk i kërkohet të 
kryejë punë të detyruar, me përjashtim 
të rasteve të ekzekutimit të një vendimi 
gjyqësor, për kryerjen e shërbimit 
ushtarak, apo për një shërbim që 
rrjedh nga një gjendje lufte, emergjencë 
shtetërore apo katastrofë natyrore 
që kërcënon jetën apo shëndetin e 
njeriut.

Neni 49: Neni 49: Të punësuarit kanë 
të drejtën e mbrojtjes shoqërore të 
punës

Neni 38 
1. Kushdo ka të drejtë të zgjedhë 

vendbanimin dhe të lëvizë lirisht në çdo 
pjesë të territorit të shtetit.

2. Askush nuk mund të pengohet të 
dalë lirisht jashtë shtetit.

Migranti dhe fuqia punëtore

themelore të njeriut për të gjithë njerëzit në Shqipëri, pa asnjë diskriminim. Ndonëse jo i gjithë legjislacioni i 
pasqyruar në tabelën më poshtë ka referencë të drejtpërdrejtë për migrantët dhe fuqinë punëtore, gjuha e 
përdorur është gjithëpërfshirëse për të gjithë njerëzit, jo vetëm për vendasit, duke përfshirë migrantët.
Qeveria shqiptare ka prezantuar mekanizma për përfitimin e sigurimeve shoqërore dhe përfitime të tjera përmes 
nënshkrimit të marrëveshjeve dypalëshe me shumë prej vendeve të destinacionit, sipas Nenit 48 të Marrëveshjes 
së Stabilizim-Asoiciimit. Dispozitat e ligjit nr. 7703/1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” 
përcaktojnë se sigurimet shoqërore mbulojnë: Shtetasit shqiptarë dhe personat pa shtetësi, ish-nënshtetas 
shqiptar që jetojnë jashtë atdheut, në përputhje me konventat dhe marrëveshjet dypalëshe, si edhe me regulloren 
e Institutit të Sigurimeve Shoqërore; si edhe shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi që punojnë në Shqipëri në 
mënyrë të rregullt.
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EmigracioniEmigracioni

Ligji nr. 9668 
18.12.2006

Ndryshuar me 
ligjin nr. 10389, 
3.3.2011

Ligji nr. 14/2016
18.2.2016

Legjislacioni

“Për migracionin e shtetasve shqiptarë 
për motive punësimi”.
Ky ligj regullon marrëdhëniet në 
fushën e emigracionit për punësimin 
apo formimin profesional në vendin 
e punës të shtetasve shqiptarë që 
largohen nga vendi. 
Sipas këtij ligji, “Regjistri për 
emigrantët” është dokumenti zyrtar 
që përmban informacion të detajuar 
mbi shtetasit shqiptarë të punësuar 
jashtë shtetit ose ata të cilët shprehin 
dëshirën për t’u punësuar apo trajnuar 
në vendin e punës jashtë territorit të 
Republikës së Shqipërisë, si edhe për 
emigrantët e kthyer në Shqipëri.

• Neni 8: E drejta për të përfituar 
shërbime shtetërore
• Neni 12: (10389): Regjistri i 
shtetasve
• Neni 22: Nxitja e kthimit të 
emigrantëve
• Neni 23: Lehtësitë administrative
Ndryshimi i vitit 2011 erdhi si rezultat 
i detyrimeve në kuadrin e liberalizimit 
të vizave

“Për identifikimin dhe regjistrimin e 
adresave të shtetasve shqiptarë që 
jetojnë jashtë territorit të Republikës 
së Shqipërisë”. 

Ky ligj rregullon marrëdhëniet në 
fushën e emigracionit për motive 
punësimi apo formimi profesional 
për punë për shtetasit shqiptarë që 
largohet nga Republika e Shqipërisë.

Qëllimi dhe karakteristikat kryesore

“Sportelet e migracionit janë ngritur 
dhe po funksionojnë në zyrat përkatëse 
të punësimit, të cilat ofrojnë shërbime 
informacioni për shtetasit shqiptarë që 
dëshirojnë të emigrojnë dhe mbështet-
je për ri-integrimin e emigrantëve të 
kthyer”.
“Regjistri qendror për emigrantët ad-
ministrohet nga struktura përgjegjëse 
për çështjet e migracionit në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar 
të Punësimit”.
“Gëzojnë të drejtën për informim 
dhe këshillim pa pagesë në lidhje me 
formimin profesional, shërbimet e 
ndërmjetësimit për punësim, mbrojtje 
sociale, organizim në sindikata, mundë-
si për strehim, arsim dhe sigurime sho-
qërore, si edhe njohje të kushteve të 
tyre të jetesës dhe punës.”
“Autoritetet qendrore kompetente do 
të nxisin dhe mbështesin ri-integrimin e 
emigrantëve në jetën ekonomike, sho-
qërore, sociale dhe politike të vendit, 
përmes krijimit të lehtësive fiskale dhe 
zbatimit të programeve të zhvillimit të 
biznesit, programeve të punësimit dhe 
formimit profesional”.

Ky ligj ka për qëllim identifikimin dhe 
regjistrimin e adresave të shtetasve 
shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të 
Republikës së Shqipërisë.
Ky Ligj zbatohet për shtetasit shqiptarë 
të cilët jetojnë jashtë territorit të 
Republikës së Shqipërisë për një 
periudhë më të gjatë se tre muaj, pa 
ndërprerje, apo për një periudhë më 
të gjatë se gjashtë muaj brenda një viti 
kalendarik.

Migranti dhe fuqia punëtore
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Imigracioni

Ligji nr. 
16/2018
18.4.2018

Ligji nr. 
79/2021, 
24.06.2021

“Për diasporën” 
Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë rregullat 
në lidhje me:
a) kompetencat e autoriteteve shtetërore 
përgjegjëse për marrëdhëniet me diasporën.
b) mënyrën për mbajtjen, ruajtjen, fuqizimin dhe 
realizimin e lidhjeve të diasporës me vendin e 
origjinës.
c) ruajtjen dhe kultivimin e identitetit kombëtar, 
gjuhësor, kulturor dhe arsimor të diasporës dhe 
lidhjen e tyre me institucionet shtetërore në 
vendin e origjinës.
Neni 22: Fondi për Zhvillim i diasporës 
shqiptare përcakton kompetencat përkatëse 
të autoriteteve shtetërore përgjegjëse për 
marrëdhëniet me diasporën;

“Për të huajt” është pjesërisht i harmonizuar me :
Direktivën 2011/98 /BE EP, dt.13.12.2011, CELEX 
32011L0098
Direktivën (BE) 2016/801, dt. 11.05.2016, CELEX 
32016L0801
Direktivën 2014/36/BE, dt. 26.02.2014, CELEX 
32014L0036
Direktivën 2014/66/BE, dt. 15.11.2014, CELEX 
32014L0066
Direktivën 2009/52/KE, dt. 18.06.2009, CELEX 
32009L0052
Direktivën 2000/78/KE, dt. 27.11.2000, CELEX 
32000L0078
Ligji rregullon hyrjen, qëndrimin, punësimin dhe 
daljet nga/në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, 
ky ligj fut përkufizime, koncepte dhe detyrime të 
reja të cilat duhet të përmbushen nga të huajt apo 
punëdhënësit e këtyre të fundit gjatë punësimit të 
punonjësve të huaj, llojet e lejeve të qëndrimit dhe 
procedurat përkatëse që duhet të ndiqen për të 
përfituar këto leje.
• Neni 78: Tregu i punës dhe kuotat vjetore të 
punësimit të të huajve 
• Neni 83: Përjashtimi nga kuotat vjetore të 
punësimit
• Neni 98: Institucionet dhe organizatat e përfshira
Neni 134: Detyrimet e punëdhënësit

Misioni i Fondit të Zhvillimit të 
Diasporës Shqiptare është të 
sigurojë dhe të shpërndajë burime 
financiare në kuadrin e nxitjes së 
zhvillimeve ekonomiko-shoqërore 
dhe kulturore, sipas strategjive 
specifike prioritare për diasporën 
dhe brenda vendit. Fondi i diasporës 
shërben si mekanizëm i njohur nga 
ligji për orientimin e investimeve të 
anëtarëve të diasporës për zhvillimin 
ekonomiko-shoqëror dhe kulturor 
të Shqipërisë dhe jashtë saj.

Qasja në tregun e punës

Shtetasit e BE-së kanë të drejtën 
e punësimit në Shqipëri pa leje 
pune. Politikat për pranimin e 
imigrantëve nuk vendosin kufizime 
për vendbanimin e përhershëm të 
familjeve të punëtorëve nga vendet 
e BE-së. 

Qeveria e Shqipërisë përcakton 
kuotat vjetore për punësimin e të 
huajve deri me datë 1 tetor për çdo 
vit pasues.

Lejet e punës mund të lëshohen 
përtej kuotës vjetore për të huaj 
në rastet kur ato janë punëtorë 
ditorë imigrantë që punojnë me 
marrëveshje dypalëshe.
Ndalohet diskriminimi i 
drejtpërdrejtë apo i tërthortë nga 
persona juridikë publikë apo privatë 
gjatë gjithë procesit të imigracionit 
për fëmijët.

Legjislacioni Qëllimi dhe karakteristikat kryesore Migranti dhe fuqia punëtore

EmigracioniEmigracioni

Legjislacioni Qëllimi dhe karakteristikat kryesore Migranti dhe fuqia punëtore
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VKM nr. 
620
18.9.2019

VKM nr. 
513, 
13.6.2013 

VKM 
nr. 77, 
12.2.2014

Udhëzim i 
përbashkët 
nr.408/2
11.02.2010

“Për përcaktimin e kritereve, 
dokumentacionit dhe procedurave për 
pajisjen, rinovimin, refuzimin apo anullimin 
e lejes së punës për të huajt si punëtorë 
sezonal të llojit “A/PS” 1.

“Për përcaktimin e kritereve, procedurave 
dhe dokumentacionit për hyrjen, rezidencën 
dhe trajtimin e të huajve në Republikën e 
Shqipërisë”, ndryshuar me VKM nr. 816, 
18.12.2019.

“Për përcaktimin e kritereve, 
dokumentacionit dhe procedurave për 
pajisje, refuzim, rinovim dhe anullim të lejes 
së punës, tip A/NK”.

“Për krijimin dhe funksionimin e regjistrit 
elektronik kombëtar për të huajt”.
Regjistri elektronik kombëtar për të huajt 
përbëhet nga modulet e mëposhtme:
• moduli për kontrollin kufitar
• moduli për vizat elektronike (E-visa)
• moduli për leje elektronike qëndrimi
• moduli elektronik për leje pune
• Moduli për trajtimin e të huajve të 
parregullt në pikat kufitare dhe brenda 
territorit (moduli përkatës për interesa të 
treguesve)

I huaji përfiton leje pune të tipit “A / PS”, si 
punëtor sezonal në rast se plotëson kriteret 
e përcaktuara në Vendim, d.m.th. ka një 
kontratë pune për të punuar si punëtor 
sezonal në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, me një punëdhënës të vendosur 
brenda këtij teritorri, ku përcaktohen: i.vendi 
dhe lloji i punës; ii.kohëzgjatja e punësimit; iii. 
shpërblimi; iv. orët, javët apo muajt e punës; 
v. shuma e çdo leje të paguar; vi. nëse është 
e mundur data kur ka nisur punë; vii. çdo 
element tjetër i rëndësishëm për kushtet e 
punës sipas Kodit të Punës në Republikën e 
Shqipërisë.

Pika 8 specifikon kriteret dhe procedurat për 
të huajt për motive punësimi. 
(lloji D/AE/AP/AT/APU)

Përcakton që të huajit i jepet leje pune e 
tipit A / NK, për punësim ndërkufitar apo i 
rinovohet ajo në rast se plotëson kriteret e 
përcaktuara në këtë VKM.

Regjistri kombëtar elektronik për të huajt 
është një databazë elektronike në të cilën 
futet dhe ruhet aktiviteti i strukturave 
shtetërore që kanë të bëjnë me trajtimin e 
të huajve që duan të hyjnë, të qendrojnë, të 
punojnë, të qendrojnë transit dhe të largohen 
nga territori i Republikës së Shqipërisë.

11. Lista e direktivave përkatëse
12. Plani Kombëtar i Integrimit në BE 2021-2023, fq.77

Legjislacioni Qëllimi dhe karakteristikat kryesore Migranti dhe fuqia punëtore
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Ligji nr. 
57/2019, 
18.07. 
2019

Ligji nr. 
9703, 
02.04.2007

Ligji nr. 
10/2021
01.02.2021

“Për Asistencën sociale në Republikën e 
Shqipërisë” që rregullon metodën e dhënies 
së asistencës ekonomike, përfitimet për 
aftësinë e kufizuar, bonusin e foshnjave, për 
të garantuar mbrojtje sociale për të gjithë 
shtetasit.

Neni 11: Jopërfituesit

“Për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë 
punëtorëve migrantë dhe anëtarëve të 
familjeve të tyre”.
Neni 1: Republika e Shqipërisë është anëtare 
e konventës ndërkombëtare “Për mbrojtjen 
e të drejtave të të gjithë punëtorëve 
migrantë dhe anëtarëve të familjeve të 
tyre”.

“Për azilin në Republikën e Shqipërisë”  
pjesërisht i harmonizuar me:
Direktivën 2001/55/EC, dt. 20.07.2001, 
CELEX 32001L005
Neni 54: Të drejtat e aplikantit
Neni 61: E drejta për punësim dhe arsim 
profesional
Neni 63: Të drejtat e përfituesëve të 
mbrojtjes ndërkombëtare
Neni 66: E drejta për punësim dhe e drejta 
për arsim profesional
Neni 74: Të drejtat e anëtarëve të familjes së 
refugjatit në kuadrin e bashkimit familjar
Neni 86: Të drejtat dhe detyrimet e personave 
që gëzojnë mbrojtje të përkohëshme
Neni 88: E drejta për kushtet bazë të 
jetesës
Neni 89: E drejta për punësim dhe formim 
profesional
Siguron kushtet dhe procedurat për dhënien 
dhe heqjen e azilit, mbrojtjes shtesë dhe 
mbrojtjes së përkohshme në Republikën 
e Shqipërisë. Ky ligj është pjesërisht i 
harmonizuar me disa nga Direktivat e 
Këshillit dhe të Parlamentit Evropian. Ligji 
përcakton kushtet dhe procedurat, si edhe 
përkufizimin e kushteve për integrimin e 
refugjatëve dhe personave me mbrojtje 
shtesë në Republikën e Shqipërisë.

Sa më poshtë nuk përfitojnë nga ky ligj (lista 
relevante):
a) shtetasit shqiptarë që banojnë jashtë si 
emigrantë, me përjashtim të përfituesëve 
sipas pikës 1 të nenit 9 të këtij ligji;
b) azilkërkuesit që nuk e kanë përfituar 
statusin e azilantit dhe refugjatë që nuk kanë 
marrë statusin e refugjatit;
c) shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi 
që kanë nevojë për asistencë emergjence, si 
dhe nga pasojat e katastrofave natyrore dhe 
luftrat, sipas ligjit për të huajt;

Kjo Konventë zbatohet gjatë gjithë procesit 
të migracionit të punëtorëve migrantë dhe 
anëtarëve të familjeve të tyre dhe ka të bëjë 
me përgatitjen për migrim, largim, transit, 
gjithë periudhën e qëndrimit dhe aktivitetit 
fitimprurës në shtetin ku ka gjetur punësim, si 
edhe gjatë kthimit në vendin e origjinës apo 
shtetin e origjinës.

Aplikanti ka të drejtën: 
a) e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë
b) të gëzojë kushtet minimale të jetesës.
c) të marrë kujdes shëndetësor;
d) të përfitojë nga shërbimet e kujdesit social;
e) të marrë ndihmë juridike të garantuar nga 
shteti;
f ) në rast se aplikanti është fëmijë ka të 
drejtën për t’u arsimuar;
g) për të ushtruar lirinë e mendimit dhe të 
fesë;
h) punësim dhe formim profesional.
Anëtarët e familjes së refugjatit të cilët kanë 
përfituar bashkimin familjar gëzojnë të njëjtat 
të drejta si aplikanti për:
a) qasje në arsim;
b) qasje në punësim dhe vetëpunësim;
c) qasje në këshillim dhe formim profesional;
d) qasje në kujdes shëndetësor;
e) leje qëndrimi.

Legjislacioni Qëllimi dhe karakteristikat kryesore Migranti dhe fuqia punëtore
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Udhëzim 
nr. 645
12.2015

Ligji nr. 
113/2020 
29.7.2020

DCM 
no. 206, 
16.03.2016

Ligji nr. 
15/2019
13.3.2019

“Mbi rregullat dhe procedurat për marrjen 
e informacionit dhe verifikimin e të dhënave 
nga vendi i origjinës për azilantët dhe 
refugjatët”.

“Për shtetësinë”
Shtetasit e huaj mund të marrin shtetësi 
shqiptare sipas parimeve, procedurave dhe 
rregullave të përcaktuara në këtë ligj. 
Neni 11: Përfitimi i shtetësisë nga refugjatët 
apo personat në mbrojtje plotësuese

“Mbi ngritjen, përbërjen, organizimin dhe 
funksionimin e Komisionit Kombëtar për 
Azilin dhe Refugjatët”.

“Për nxitjen e punësimit”
Ky ligj përcakton rregullat dhe mënyrën e 
funksionimit të sistemit publik të shërbimit 
të punësimit, programeve aktive dhe 
pasive të tregut të punës, si edhe organeve 
përgjegjëse për menaxhimin e tyre, me 
përjashtim të rasteve kur ato janë të 
rregulluara me legjislacion të posaçëm.
Neni 4 – Përfituesit, pikat 2,3,4

Udhëzimi përcakton përgjegjësitë dhe 
autoritetin për mënyrën e regjistrimit të 
të dhënave dhe mënyrën sesi punonjësit 
komunikojnë me burimet kombëtare dhe 
ndërkombëtare për të verifikuar informacionin 
e tyre.

Refugjatët apo personat në mbrojtje 
plotësuese do të përfitojnë shtetësinë 
shqiptare përmes dorëzimit të një Aplikimi 
dhe pasi të kenë plotësuar kërkesat specifike.

Refugjatët apo personat në mbrojtje 
plotësuese do të përfitojnë shtetësinë 
shqiptare përmes dorëzimit të një Aplikimi 
dhe pasi të kenë plotësuar kërkesat specifike.

Pika 2. E drejta për të përfituar nga shërbimet 
e ofruara nga strukturat rajonale/vendore 
për të gjithë shtetasit e huaj dhe personat 
pa shtetësi që hyjnë dhe banojnë në mënyrë 
të rregullt në territorin e Republikës së 
Shqipërisë, për motive punësimi, në përputhje 
me legjislacionin në fuqi “Për të huajt”.
Pika 3. E drejta për të përfituar nga këto 
shërbime u takon gjithashtu edhe të huajve 
që kanë përfituar nga statusi i refugjatit, si dhe 
azilkërkuesve në Republikën e Shqipërisë, në 
përputhje me legjislacionin për azilin.
Pika 4. Shërbimet e punësimit u ofrojnë të 
huajve mundësinë për të marrë leje pune, 
sipas legjislacionit në fuqi “për të huajt”.

13. https://www.refworld.org/docid/60533c8c4.html

Legjislacioni Qëllimi dhe karakteristikat kryesore Migranti dhe fuqia punëtore
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Ligji nr. 
38/2019
20.6.2019

Ligji nr. 
71/2016
7.7.2016

VKM 
nr. 400, 
19.06.2019

VKM nr.90,
17.02.2021

VKM nr. 
222,
12.03.2020

VKM nr. 
400,
30.06.2021

Për disa shtesa dhe ndryshime 
në ligjin nr. 139/2015 “Për 
vetëqeverisjen vendore”. 
Neni 29/1: Funksionet e bashkive 
në fushën e diasporës dhe 
migracionit

“Për kontrollin dhe mbikqyrjen e 
kufirit shtetëror “ është pjesërisht 
i harmonizuar me: Direktivën 
(BE) 2016/399, 09.03.2016, 
CELEX 32016R0399
Neni 4: Të drejtat themelore

“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për 
Migracionin dhe Planin e saj të Veprimit, 
2019-2022”

“Për miratimin e Planit Kombëtar të 
Integrimit Evropian, 2021-2023”

“Për miratimin e profilit të zgjeruar për 
migracionin e brendshëm për periudhën 
2015–2018.”

“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të 
Barazisë Gjinore, 2021–2030 dhe Planin e 
saj të Veprimit”.

Bashkitë përgjigjen për këto funksione:
a) krijimin e një strukture të posaçme për diasporën dhe 
migracionin, për administrimin e shërbimeve në nivel 
vendor, si pjesëadministrative e njësive të vetëqeverisjes 
vendore;
b) inkurajimin e organizimeve, brenda dhe jashtë vendit, 
për mbajtur komunikimin dhe forcuar marrëdhëniet me 
diasporën dhe emigrantët shqiptarë;
c) sigurimin e asistencës dhe informacionit për aspekte 
që lidhen me përfitimin e shtetësisë shqiptare;
d) ofrimin e asistencës dhe informacionit për palët e 
interesuara në diasporë dhe migracion, në lidhje me 
legjislacionin shqiptar në fushën e investimeve, në 
bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për çështjet 
e investimeve;
d) bashkërendimin e punës me ministrinë përgjegjëse 
për çështjet e brendshme, Ministrinë e Punëve të 
Jashtme dhe diasporën për të garantuar sigurimin e 
asistencës dhe informacionit për çështje që lidhen me 
diasporën dhe migracionin”.

Autoritetet përgjegjëse veprojnë në përputhje të plotë 
me të drejtat dhe liritë themelore, të përcaktuara në 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Konventën 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
themelore të njeriut, Konventën e Gjenevës, datë 28 korrik 
1951, “për statusin e refugjatit”, si edhe me legjislacionin 
ndërkombëtar detyrues për Republikën e Shqipërisë dhe 
detyrimet e tjera që lidhen me përfitimin nga mbrojtja 
ndërkombëtare, bashkë me parimin e moskthimit.

Legjislacioni Qëllimet dhe tiparet kryesore

Të tjera

Migranti dhe fuqia punëtore
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Strategjia 
Kombëtare 
për 
Migracionin 
dhe Plani 
i saj i 
Veprimit 
2019-2022

Strategjia 
Kombëtare 
e Punësimit 
dhe Aftësive
2019-2022

Në përputhje me vizionin e saj, qeveria 
shqiptare ka përcaktuar këtë Objektiv 
Politikash: 
“Qeverisja me efikasitet e migracionit në 
Shqipëri, për të adresuar sfidat që rrjedhin 
nga lëvizjet migratore dhe për të thelluar 
ndikimin e migracionit në zhvillim, në përfitim 
të migrantëve dhe shoqërisë”. 
Janë identifikuar katër fusha, si komponentë 
të politikave gjithëpërfshirëse për migracionin 
e bazuar te KQM-ja:
• qeverisja strategjike e migracionit nga 
institucionet shqiptare.
• migracioni i sigurt dhe i rregullt nga, përmes 
dhe drejt Shqipërisë.
• politikat efikase për migracionin për 
motive punësimi dhe ndikimi i migracionit në 
zhvillimin vendor.
• integrimi i migrantëve dhe mbrojtja e të 
drejtave të migrantëve.

Objektivi i përgjithshëm i strategjisë është 
nxitja e punësimit cilësor dhe mundësive 
për formim të të gjithë burrave dhe grave 
në vend gjatë gjithë ciklit të jetës. 
Prioriteti A: Nxitja e mundësive për punë 
të denjë përmes politikave efikase të tregut 
të punës.
Prioriteti B: Ofrimi i arsimit dhe formimit 
cilësor profesional për të rinjtë dhe të 
rriturit.
Prioriteti C: Nxitja e përfshirjes sociale dhe 
kohezionit territorial.
Prioriteti D: Fuqizimi i qeverisjes së tregut 
të punës dhe sistemit të kualifikimeve.

Strategjia Kombëtare për Migracionin 
përqendrohet mbi katër prioritete 
strategjike.
Një nga objektivat e saj strategjike (C) është 
nxitja e mundësive për punë dinjitoze dhe 
arritja e saj, nevojat specifike të migrantëve 
shqiptarë të kthyer të cilët do të kenë nevojë 
për vendin e tyre në fazat e zhvillimit, zbatimit 
dhe monitorimit të politikave të punësimit.
Objektivi specifik A. Garantimi i qeverisjes 
strategjike të migracionit në Shqipëri
Objektivi specifik B. Garantimi i migracionit të 
sigurtë dhe të rregullt nga, përmes dhe drejt 
Shqipërisë
Objektivi specifik C. Hartimi i një politike 
efektive migracioni për motive punësimi duke 
e vënë theksin te ndikimi pozitiv i migracionit 
në zhvillimin kombëtar/vendor ekonomiko-
shoqëror të vendit
Objektivi specifik D. Nxitja dhe mbrojtja e të 
drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre

Kuadri ekzistues juridik dhe rregullator për 
inspektimin e punës do të harmonizohet 
me direktivën e BE-së për sanksione për 
punëdhënësit që punësojnë migrantë pa 
dokumentacionet e duhura.

Strategjia Qëllimet dhe tiparet kryesore Migrant dhe fuqi punëtore

Aktet e mësipërme ligjore përbëjnë një bazë të shëndoshë juridike për mbrojtjen e shtetasve shqiptare jashtë 
shtetit, si edhe për imigrantët në Shqipëri. Kuadri ligjor kombëtar gjatë viteve të fundit, edhe në kuadrin e 
legjislacionit të BE-së ka ardhur duke u fuqizuar dhe është më koherent për sa u takon politikave migratore. Aktet 
normative për migracionin janë përmirësuar jo vetëm për sa u takon procedurave të dokumenteve të udhëtimit, 
vizave, punësimit, vendbanimit, bashkimit familjar, por edhe për sa u takon mbrojtjes së të drejtave të të gjithë 
migrantëve dhe familjeve të tyre.
Shqipëria po vazhdon të harmonizojë legjislacionin e saj për migracionin me “acquis” të BE-së dhe me konventat 
ndërkombëtare në të cilat është palë. Në koherencë me Raportin e Progresit të BE-së të vitit 2021, kuadri ligjor 
për migracionin është gjerësisht i harmonizuar me legjislacionin e BE-së duke reflektuar më shumë përfshirje, por 
ende ka nevojë për përditësim, në kuadrin e zhvillimeve të fundit, siç është procesi i negociatave me BE-në. 

3.1.2 Strategjitë kombëtare
Dokumentet e miratuara strategjike për qeverisjen e migracionit kanë nxjerë në pah fuqizimin e kapaciteteve 
institucionale si elemente kyç për menaxhimin efikas të migracionit. Ndër zhvillimet përfshihen: 

Tabela nr. 3-2. Strategjitë kombëtare për migracionin, tregun e punës dhe mbrojtjen sociale
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“Plani 
Kombëtar 
i Integrimit 
Evropian, 
2021-2023”
17.02.2021

Strategjia 
Kombëtare 
për Zhvillim 
dhe Integrim 
(SKZHI) 
2016-2020

Strategjia 
Kombëtare 
e Diasporës 
2021-2025

Strategjia 
Kombëtare 
e Mbrojtjes 
Sociale, 
2020-2023

Plani Kombëtar ka për qëllim të garantojë 
respektimin e të drejtave të njeriut të migrantëve 
dhe azilkërkuesve në Shqipëri përmes përmirësimit 
të kapaciteteve për identifikimin, përpunimin dhe 
ofrimin e shërbimeve masive për migrantët dhe 
azilkërkuesit.

Strategjia ka objektivat e saj strategjike për të 
përmirësuar qëndrueshmërin e migracionit 
të kthimit, duke mbështetur ri-integrimin e 
migrantëve të kthyer. Kjo strategji përqendrohet 
te nxitja e ri-integrimit të migrantëve të kthyer. 
Ajo përqendrohet te nxitja e vetëpunësimit dhe 
sipërmarrjes midis migrantëve të kthyer në zonat 
rurale, duke formalizuar aktivitetin e tyre dhe 
duke çuar përpara politikat e imigracionit për të 
garantuar trajtimin e barabartë të shtetasve nga 
vendet e tjera dhe integrimin e tyre në Shqipëri, në 
përputhje me standardet e 
legjislacionit ndërkombëtar. Strategjia gjithashtu 
përqendrohet te përmirësimi i qëndrueshmërisë 
së migrantëve të kthyer përmes mbështetjes së ri-
integrimit të të kthyerve14. 

Përfshirja e diasporës shqiptare në zhvillimin 
ekonomik të vendit është pjesë integrale e 
Strategjisë Kombëtare të Diasporës 2021 – 
2025.
Në Strategjinë Kombëtare të Diasporës 2021 
- 2025, remitancat nga migrantët konsiderohen 
si një ndër instrumentet më jetike për zhvillimin 
ekonomiko-shoqëror të vendit. Strategjia 
Kombëtare e Diasporës 2021 - 2025 ka për qëllim 
organizimin e komuniteteve shqiptare jashtë 
atdheut, për të pasur një “hartë” të aftësive që ka 
diaspora në profesione të ndryshme dhe krijimin 
e rrjeteve të profesionistëve dhe “Ambasadorëve 
të Kombit”.

“Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale, 2020-
2023”. 
Vizioni i strategjisë: Ndërtimi i një sistemi të 
mbrojtjes sociale për të luftuar pabarazitë 
ekonomiko-shoqërore, me synimin e krijimit të një 
sistemi që ka politikat dhe mekanizmat e nevojshëm 
për mbrojtjen e të gjithë personave në nevojë, apo 
personave të përjashtuar përmes programeve të 
parandalimit social dhe ri-integrimit, kombinuar 
me skemat e punësimit. Zbatimi me sukses i 
kësaj strategjie do të kontribuojë në fuqizimin e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Shqipëri. 

Programet përfshijnë programe të 
ndryshme mbështetëse për punëkërkuesit 
e papunë, duke përfshirë subvencionimin e 
punësimit për migrantët romë që kthehen 
me probleme ekonomike.

• Kapacitetet ekzistuese duhet të 
përforcohen më tej për menaxhimin 
e modelit të pabarabartë të fluksit 
migrator që vjen nga vendet e palëve të 
treta.

• Rritja e ndikimit zhvillimor të migracionit 
nëpërmjet krijimit të mekanizmave të 
favorshëm juridikë dhe institucionalë

• Rritja e qëndrueshmërisë së migrantëve 
të kthyer nëpërmjet mbështetjes së ri-
integrimit të migrantëve të kthyer

• Nxitja e zbatimit të politikave migratore 
për të siguruar trajtimin e barabartë 
të shtetasve nga vendet e tjera dhe 
për të garantuar integrimin e tyre në 
Shqipëri, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare

VEPRIMI 6: Rishikimi i kuadrit të
marrëveshjeve ekzistuese të migracionit 
me komunitet shqiptare të diasporës 
në vendet pritëse. Negocimi i kuadrit 
të marrëveshjeve të punësimit me 
vendet pritëse, për t’i përfshirë ato në 
marrëveshjet e formimit apo për diskutime 
të veçanta. Në bashkëpunim me vendet 
e BE-së dhe me projekte specifike, të 
bëhet një rivlerësim që do të lehtësonte 
zbatimin e marrëveshjeve të punësimit, 
duke përfituar nga legjislacioni i posaçëm 
i vendeve pritëse, të cilat kanë mangësi në 
burime njerëzore.

Parimet e kësaj strategjie janë:
Të drejtat civile, barazia dhe 
mosdiskriminimi: 
Mbrojtja: E drejta për jetën, mbijetesën 
dhe zhvillimin Pavarësia, autonomia dhe 
respekti për pikëpamjet
Përfshirja dhe integrimin
Respekti për të drejtat dhe nevojat
Partneriteti 
Cilësia e shërbimit

Strategjia Qëllimet dhe tiparet kryesore Migrant dhe fuqi punëtore
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“Strategjia 
KOmbëtare 
e Barazisë 
Gjinore 
2021–2030 
dhe plani i 
veprimit”
30.06.2021

Strategjia e 
zhvillimit të 
biznesit dhe 
investimeve 
2014-2020

Strategjia 
Kombëtare 
për Zhvillim 
dhe Integrim 
(SKZHI) 
2016-2020

Kjo strategji ka një shtyllë të rëndësishme 
që është ajo e “investimit te kapitali njerëzor 
dhe kohezioni social” dhe paraqet disa 
objektiva strategjikë bashkë me treguesit 
përkatës:
Objektivi strategjik nr. 1: Plotësimi/realizimi i 
të drejave ekonomiko-shoqërore për gratë, 
vajzat, djemtë, të rinjtë në shoqëri, si edhe 
fuqizimi i grave, vajzave të reja dhe vajzave 
nga të gjitha grupet, me qëllim rritjen e 
qëndrueshmërisë së ekonomisë së gjelbër, si 
dhe garantimin e pjesëmarrjes së barabartë 
të tyre në digjitalizimin e mëtejshëm.
Treguesit për matjen e progresit:
• Përqindja e punësimit sipas gjinisë
• Punësimi informal si përqindje e punësimit 
total jo në bujqësi, sipas gjinive (OZHQ 
8.3.1)

Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe 
Investimeve (2014-2020) është e harmonizuar 
me politikat industriale të BE-së, në përputhje 
me Strategjinë Evropiane “Europe 2020” (për 
zhvillim ekonomik të integruar, inteligjent, 
të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës), për 
të garantuar zhvillimin e burimeve njerëzore 
dhe kohezionin social. Të frymëzuar nga 
strategjia “Europe 2020”, vendet e Evropës 
Juglindore kanë miratuar “vizionin 2020” për 
krijimin e vendeve të punës, për zhvillim dhe 
perspektivë evropiane.

Objektivat specifike:
Objektivi specifik 1: “Rritja e aksesit të grave 
nga të gjitha grupet për punë të denjë në 
sektorët jotradicionalë, si p.sh. shkencë, 
inxhinieri, teknologji, matematikë, si edhe në 
sektorët që zakonisht dominohen nga gratë, 
duke përfshirë edhe tranzicionin e grave në 
ekonomi dhe mbështetjen e tyre nëpërmjet 
sistemeve mosdiskriminues të mbrojtjes 
sociale “;
Objektivi specifik 2: “Përmirësimi i politikave, 
kuadrit ligjor dhe qasjes në shërbimet e 
kujdesit social, nëpërmjet ndarjes së barabartë 
të punës dhe kujdesit në familje mes burrave 
dhe grave “; 
Objektivi specifik 3: “Përdorimi i barabartë 
i instrumenteve publike digjitale nga gratë, 
burrat, djemtë dhe vajzat”, 
Objektivi specifik 4: “Pjesëmarrje e plotë dhe 
e barabartë në ekonominë digjitale e grave, 
burrave, djemve dhe vajzave nga të gjithë 
grupet”, etj.

Strategjia nuk u referohet migrantëve 
shprehimisht, por i njeh ata si “grup 
vulnerabël”.
Një nga drejtimet e reja të politikave të BE-
së ka të bëjë me lëvizjen drejt një ekonomie 
sociale tregu dhe mbështetjes së bizneseve 
sociale. Bizneset sociale mbajnë në konsideratë 
grupet vulnerabël, të pavaforizuar, standardet 
etike dhe etikën e biznesit.

Objektivat strategjike
• Menaxhimi i integruar i kufirit
• Sigurimi i një koordinimi më të mirë të 

skemave të sigurimeve shoqërore me ato 
të vendeve të tjera të rajonit, në veçanti me 
vendet e BE-së për të garantuar mbrojtje 
gjithëpërfshirëse për të gjithë migrantët 
përmes instrumenteve përkatës si zbatimi 
i marrëveshjeve të ratifikuara, ratifikimi i 
marrëveshjeve, finalizimi i negociatave për 
marrëveshjet, lancimi i negociatave për 
marrëveshje dypalëshe

• “Ngritja e një sistemi efikas për qeverisjen 
e migracionit në Shqipëri.” (vizioni)

Strategjia Qëllimet dhe tiparet kryesore Migrant dhe fuqi punëtore

14. http://dap.gov.al/images/DokumentaStrategjik/SKZHI_2015-2020.pdf, FQ.143
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Kjo dinamikë e migracionit kërkonte një qasje gjithëpërfshirëse në lidhje me qeverisjen e migracionit në Shqipëri, 
gjë që u reflektua në miratimin e Strategjisë Kombëtare të Migracionit dhe Planit të saj të Veprimit (2019-2022), 
si edhe në instrumente të tjera.
Kuadri strategjik i lartpërmendur parashikon qeverisjen strategjike të migracionit në Shqipëri, duke garantuar një 
migracion të sigurt dhe të rregullt nga, nëpërmjet dhe drejt Shqipërisë. Politikat ekzistuese po nxisin veprimet për 
migracionin për motive punësimi duke u përpjekur të thellojnë ndikimin pozitiv në zhvillim ekonomiko-shoqëror 
të vendit. Zbatimi i një sërë masave për uljen e migracionit të parregullt, mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe 
rritja e kontributit pozitiv të migracionit ekononomik në mirëqenien kombëtare dhe lokale është një proces në 
vijim.

3.1.3 Instrumentet ndërkombëtarë

Me një sërë aktorësh interesi, si vendas ashtu edhe ndërkombëtarë janë hartuar politika të qëndrueshme dhe 
të drejta migratore. Sa u takon partneriteteve ndërkombëtare, Shqipëria ka marrë pjesë aktive në një sërë 
procesesh rajonale dhe ndërkombëtare për migracionin, si p.sh. Procesi i Budapestit dhe ai i Pragës. Shqipëria 
bën pjesë gjithashtu në një sërë iniciativash që nxisin lëvizjen e fuqisë punëtore, menaxhimin më efikas të flukseve 
migratore në rajon, sigurinë kufitare, tregtinë e lirë dhe zhvillimin dhe sigurinë. Më poshtë paraqiten disa prej 
këtyre iniciativave rajonale. 15

Tabela nr. 3-3. Iniciativa ndërkombëtare

Procesi i 
integrimit në 
BE

Fusha e Kapitullit 24 të 
Raportit të Progresit të 
BE-së: Liria, Siguria dhe 
Drejtësia përmban legjislacion 
dytësor në disa aspekte: 
Migracioni, vizat, azili; 
Policia dhe bashkëpunimi 
gjyqësor në çështje penale. 
Në këtë kapitull, qeverisja 
e migracionit paraqitet si 
një aspekt kyç në rrugën e 
integrimit. 
Bashkëpunimi në fushën e 
migracionit midis Shqipërisë 
dhe BE-së është përfshirë 
në Nenet 4, 80 dhe 81 të 
Marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit.
Kapitulli 24: Liria e lëvizjes së 
punëtorëve
Kapitulli 3: E drejta e 
vendosjes dhe liria për të 
ofruar shërbime
Kapitulli 19: Politikat sociale 
dhe punësimi
Kapitulli 26: Arsimi dhe 
kultura

Kapitulli 24: Kuadri ligjor për migracionin është kryesisht 
i harmonizuar me atë të BE-së, por ka nevojë për t’u 
përditësuar me zhvillimet më të fundit. 
Shqipëria duhet të shtojë përpjekjet për identifikimin 
e viktimave dhe viktimave të mundshme gjatë flukseve 
mikse migratore dhe për intensifikimin e bashkëpunimit 
ndërkufitar me vendet fqinje dhe bashkëpunimit 
ndërkombëtar. Ri-integrimi i suksesshëm mbetet i 
vështirë për shkak të mungesës së mbrojtjes, kujdesit dhe 
shërbimeve sociale thelbësore.
Kapitulli 2: Shtetasit e një vendi anëtar gëzojnë të drejtën 
të punojnë në një shtet tjetër anëtar dhe duhet t’u 
ofrohen të njëjtat kushte pune dhe sociale si punëtorët 
e tjerë.

Kapitulli 3: Personat natyrorë dhe juridikë të BE-së 
gëzojnë të drejtën të vendosen në cilindo prej shteteve 
anëtare dhe të ofrojnë shërbime ndërkufitare. Për 
disa profesione të rregulluara ka rregulla për njohjen e 
përbashkët të kualifikimeve. Shërbimet postare janë të 
hapura për konkurrim që nga viti 2017.
Kapitulli 19: Rregullat e BE-së në fushën sociale përfshijnë 
standardet minimale të legjislacionit të punës, barazisë, 
shëndetit dhe sigurisë në punë si edhe për mosdiskriminim. 
Ato gjithashtu nxisin dialogun social në rang evropian.
Kapitulli 26: Anëtarët duhet të parandalojnë diskriminimin 
dhe të garantojnë arsim cilësor për fëmijët e punëtorëve 
migrantë, duke përfshirë ata që vijnë nga shtresa në 
disavantazh.

Iniciativat Pjesëmarrja e Shqipërisë Migrantët dhe fuqia punëtore

15. Strategjia Kombëtare e Migracionit dhe Plani i Veprimit 2019– 2022
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Iniciativa 
rajonale për 
Migracionin, 
Azilin, Refugjatë
(MARRI)

Këshilli i 
Bashkëpunimit 
Rajonal (KBR)

Iniciativa e 
Bashkëpunimit 
të Evropës 
Juglindore 
(SECI)

Nisma e 
Evropës 
Qendrore (IEQ)

Shqipëria është vend pjesëmarrës i 
MARRI-t, që është një strukturë unikale 
rajonale në përbërje të së cilës janë 
gjashtë vende pjesëmarrëse. 
Shqipëria ka mbajtur presidencën e kësaj 
iniciative nga prilli 2010 -prill 2011

Shqipëria është pjesëmarrëse e KBR për 
Evropën Juglindore (SEE) dhe anëtare e 
bordit. 17

Shqipëria ka nënshkruar Marrëveshjen 
e Bashkëpunimit me 26 maj 1999 dhe 
është shtet anëtar i Konventës SELEC18.  
Nga qershori 2014- qershor 2015, 
Shqipëria kishte presidencën e rradhës 
të SECI-t.

Shqipëria mbajti kryesinë e këtij 
institucioni nga qershori i vitit 2013 deri 
në maj të vitit 2014.

MARRI është iniciativë dhe pjesë e Procesit 
të Bashkëpunimit për Evropën Juglindore dhe 
ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit rajonal 
në fushën e migracionit përmes nxitjes së 
një qasjeje gjithëpërfshirëse, të integruar 
dhe kohernte ndaj aspekteve të migracionit, 
azilit, menaxhimit të kufijve, politikës së 
vizave dhe bashkëpunimit konsullor, kthimit 
të refugjatëve dhe vendosjen e tyre në 
përputhje me standardet ndërkombëtare dhe 
evropiane.

KBR ka si synim zhvillimin e politikave të tregut 
të punës në Ballkanin Perendimor dhe bazave 
të ndryshme të të dhënave të reformës së 
tregut dhe harmonizimin e tyre me Platformën 
e Punësimit dhe Çështjeve Sociale të BE-së 
(ESAP 2), si edhe përmirësimin e mundësive 
të punësimit dhe kushteve të punës për gratë 
dhe burrat në Ballkanin Perendimor.

Iniciativa e Bashkëpunimit e Evropës Juglindore 
(SECI) është krijuar në vitin 1996 me qëllim 
forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe nxitjes 
së partneriteteve publik- privat në Evropën 
Juglindore. Ajo u transformua në SELEC në 
vitin 2011, ndërsa në vitin 2003 asaj iu shtua 
edhe komponenti gjyqësor i bashkëpunimit 
për zbatimin e rendit. SELEC lehtëson 
rrjetëzimin dhe ofron mbështetje për organet 
e rendit në mbarë Evropën Juglindore.

• IEQ është një forum rajonal ndër-qeveritar i 
krijuar në vitin 1989 me qëllim promovimin e 
bashkëpunimit rajonal për integrimin e BE-së 
dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Misioni i IEQ-t 
është të punohet drejt integrimit evropian 
dhe zhvillimit të qëndrueshëm përmes 
bashkëpunimit rajonal. Ai është një burim për 
njerëzit, bizneset dhe komunitetet përmes një 
qasjeje të fortë, që kërkon partneritet dhe 
rezultate.

Iniciativat Pjesëmarrja e Shqipërisë Migrantët dhe fuqia punëtore

16 http://marri-rc.org.mk/about-us/
17 https://www.rcc.int/pages/98/rcc-board 
18 https://www.selec.org/member-states/
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Nisma 
Adriatiko-
Joniane (IAJ)

Rrjeti Evropian 
i Shërbimeve 
të Punësimit 
(EURES)

Agjenda për 
Objektivat e 
Zhvillimit të 
Qëndrueshëm 
(OZHQ) 2030

Shqipëria është anëtare themeluese 
e Nismës Adriatiko-Joniane (IAJ). Që 
nga 1 qershori 2021, Shqipëria mori 
zyrtarisht për një vit kryesinë e IAJ dhe 
strategjisë së BE për rajonin Adriatiko-
Jonian (EUSAIR).

Me hyrjen e MSA-së në fuqi në vitin 
2009 dhe me ndryshimin e ligjit “Për 
të huajt” (2020), Shqipëria ka njëfarë 
përgatitjeje për t’iu bashkuar rrjetit 
evropian të shërbimeve të punësimit 
(EURES).

Agjencitë e OKB bashkëpunojnë për 
realizimin e OZHQ-ve në Shqipëri. 

IAJ u krijuar në Samitin për Zhvillim dhe Siguri 
në detet Adriatik dhe Jon të mbajtur në Ankona 
(Itali) nga data 19-20 maj 2000. Siç theksohet 
në deklaratë, forcimi i bashkëpunimit rajonal 
ndihmon në promovimin e stabilitetit politiko-
ekonomik, duke krijuar një bazë solide për 
procesin e integrimit evropian. 
Presidenca shqiptare ka thelluar përpjekjet dhe 
kontributin drejt zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të 
punës, si edhe mundësive të biznesit.

Raporti i fundit thekson se ka pasur progres 
në lidhje me zbatimin e raportit të vitit 2020 
për sa i takon lëvizjes së lirë të familjarëve 
të shtetasve të BE-së, si dhe me përmbylljen 
e marrëveshjeve dypalëshe për sigurimet 
shoqërore dhe zhvillimin e sistemit TI që do të 
ndihmojë në krijimin e një “harte” me vendet 
e lira të punës në kuadrin e rrjetit evropian 
të shërbimeve të punësimit (EURES). Gjatë 
përgatitjeve për t’iu bashkuar rrjetit evropian 
të shërbimeve të punësimit (EURES), 
Shqipëria ka krijuar një databazë të integruar 
për shërbimet e saj të punësimit. Njësia e 
Shërbimeve të Migracionit dhe Marrëdhënieve 
të Punës në Agjencinë Kombëtare të Punësimit 
dhe Aftësive përgjigjet për detyrat që lidhen 
me EURES-in. Në kuadrin e sistemit të ri të 
shërbimeve të punësimit, lista kombëtare e 
profesioneve është pasuruar me kompetenca 
të tjera në përputhje me kompetencat/
aftësitë, kualifikimet dhe profesionet 
evropiane (ESKO). 19

Sipas OZHQ, migracioni është një prioritet i 
rëndësishëm global i cili në rast se qeveriset 
siç duhet mund të sjellë përfitime pozitive për 
migrantët dhe familjet e tyre, për shoqëritë 
që nisin apo që presin këta migrantë dhe për 
vendet në përgjithësi.

Iniciativat Pjesëmarrja e Shqipërisë Migrantët dhe fuqia punëtore

  Albania 2021 Report, p.72
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Agjenda e 
vitit 2030 e 
Paktit Global 
të Migracionit 
(PGM)

Shqipëria ka miratuar Paktin Global të 
Migracionit dhe objektivat e tij si pjesë 
të prioriteteve kombëtare. 20

Shqipëria miratoi PGM gjatë Konferencës 
Ndërqeveritare të mbajtur në Marrakesh, 
Marok në datat 10 - 11 dhjetor 2018.21  Vendimi 
i qeverisë shqiptare për rinovimin e strategjisë 
ndërsektoriale për migracionin përfaqëson 
një hap të rëndësishëm për realizimin e 
angazhimeve ndërkombëtare të Shqipërisë 
në fushën e migracionit. Rrjedhimisht, 
objektivat e PGM duhet “të përkthehen” 
me mirë në përgjegjësi të detajuara dhe të 
mirëpërkufizuara për çdo institucion dhe 
agjenci të ministrive përkatëse. 22

Iniciativat Pjesëmarrja e Shqipërisë Migrantët dhe fuqia punëtore

19. Raporti 2021 për Shqipërinë, fq.72
20. Strategjia Kombëtare e Migracionit dhe Plani i Veprimit, 2019– 2022, fq.5
21. https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/docs/1-_final_-_consolidatedreport_gcm_vr_albania_27_tetor_2020.pdf
22. ibid

Në sa më sipër tregohet se Shqipëria vijon të marrë pjesë aktive në një sërë procesesh konsultative dypalëshe, 
rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e migracionit. Shqipëria e ka bërë Agjendën 2030 pjesë të prioriteteve 
të saj kombëtare. Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm ka afirmuar migracionin si një prioritet të 
rëndësishëm global. Kuadri i lartpërmendur parashikohet të shërbejë si kuadër unifikues i parimeve, angazhimeve 
dhe miratimeve të përbashkëta me vendet e tjera në aspekte të ndryshme të migracionit.

3.2 Struktura organizative e ministrive dhe institucioneve të linjës

Strategjia Kombëtare e Migracionit23 njeh progresin e bërë në lidhje me rolin dhe përgjegjësitë e institucioneve 
që merren me qeverisjen e migracionit në nivel qendror dhe vendor. Ndër ministritë që menaxhojnë aspekte të 
ndryshme të qeverisjes së migracionit në rang kombëtar ka një ndarje të qartë të kompetencave midis ministrive 
të ndryshme të linjës, si p.sh. Ministria e Brendshme, Agjencia Kombëtare e Diasporës, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë dhe institucioneve të vartësisë.

Më poshtë paraqitet një panoramë e ministrive të linjës dhe institucioneve përgjegjëse për zbatimin e politikave 
për migracionin dhe zhvillimin e tregut të punës. Aktorët kryesorë në fushën e migracionit janë: 

• Ministria e Brendshme është autoriteti kryesor përgjegjës për mbikqyrjen e kontrollit të kufirit kombëtar, 
menaxhimin e imigracionit, integrimin e të huajve dhe bashkërendimin e përpjekjeve kundër trafikimit të qenieve 
njerëzore në nivel kombëtar dhe vendor në bashkëpunim me aktorë të tjerë të interesit. Këtë aktivitet e kryen 
përmes Policisë së shtetit, Drejtorisë Anti-trafik dhe për Migracionin, Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, 
drejtorisë së Azilit, të huajve dhe shtetësisë etj. 

• Ministria e Financave dhe Ekonomisë përgjigjet për qeverisjen e migracionit për motive punësimi në bashkëpunim 
me ministritë e tjera (për krijimin dhe zbatimin e skemave të migracionit për motive punësimi, për negociatat dhe 
zbatimin e marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe të punës). Gjithashtu, kjo ministri monitoron funksionimin 
e agjencive të rekrutimit për garantimin e praktikave etike të punësimit të punëtorëve migrantë dhe mbikqyr 
Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA), duke përfshirë edhe Sportelet e Migracionit. AKPA është 
përgjegjëse për dhënien e lejeve për të huajt që të punësohen në çdo kohë, duke përfshirë edhe profesionet.

• Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbikqyr punën e Shërbimit Shtetëror Social që siguron shërbimet 
esenciale për kategoritë vulnerabël, duke përfshirë migrantët, si p.sh. viktimat e trafikimit, fëmijët e pashoqëruar 
dhe të ndarë (FPFN). 
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• Agjencia Kombëtare e Diasporës ka për qëllim ngritjen e bashkëpunimit institucional me diasporën përmes 
përmirësimit të pozitës së anëtarëve të diasporës, duke mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre në vendet e 
destinacionit dhe duke dhënë asistencë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

• Instituti i Statistikave përgjigjet për mbledhjen, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave administrative, si dhe 
sigurimin e statistikave për migracionin.24 

• Sekretariati Teknik i Migracionit është ngritur si organ horizontal në seksionin e Emigracionit brenda Ministrisë 
së Brendshme. Detyra e tij kryesore është të sigurohet që monitorimi i progresit të mbulojë të gjitha shtyllat e 
Strategjisë dhe Planit të Veprimit dhe që të jetë gjithëpërfshirës dhe i përditësuar sipas të dhënave aktuale dhe 
informacionit standard. Sekretariati koordinon aktivitetet e monitorimit të të gjitha agjencive kryesore duke 
mbledhur raporte tremujore për harmonizimin e të dhënave, për evidentimin e mungesave në të dhëna dhe për 
të analizuar tendencat. 

• Komiteti Teknik i Migracionit drejtohet nga zëvendës ministri i Brendshëm dhe përbëhet nga drejtorët e 
departamenteve të çdo ministrie/institucioni që ka për detyrë të zbatojë Strategjinë Kombëtare të Migracionit 
dhe planin e saj të veprimit. Komiteti Teknik cakton sekretariatin Teknik për koordinimin e aktiviteteve për 
përgatitjen e një projekt-raporti gjithëpërfshirës vjetor, ku përfshihen të gjitha masat e përcaktuara në strategji 
dhe në planin e veprimeve duke nxjerrë në pah problematikat dhe rekomandimet për veprime korigjuese. Raporti 
i paraqitet për shqyrtim Grupit Drejtues.

• Grupi Drejtues për Migracionin është një organ konsultativ që ka për detyrë të mbikqyrë progresin e përgjithshëm 
për realizimin e objektivave të politikave të migracionit dhe të përmirësojë mekanzimat e koordinimit. Grupi 
drejtues mund t’i paraqisë Këshillit të Ministrave rekomandime specifike që dalin nga takimet e veta. Takimet 
organizohen së paku dy herë në vit me përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë interesi në fushën e 
migracionit për shqyrtimin e ecurisë dhe forcimin e bashkëpunimit mes qeverisë dhe institucioneve joqeveritare 
për zbatimin e strategjisë.

Vlen të theksohet se Ministria e Brendshme luan një rol kyç në menaxhimin si të imigracionit, ashtu edhe të 
emigracionit. Ky është një tregues që perspektiva e zhvillimit dhe zbatimit të politikave anon më shumë drejt 
sigurisë dhe më pak drejt tregut të punës dhe zhvillimit ekonomik.
 

23. Strategjia Kombëtare e Migracionit dhe Plani i Veprimit 2019– 2022
24. Strategjia Kombëtare e Migracionit dhe Plani i Veprimit 2019– 2022
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Fenomeni i migracionit ka qenë një konstante historike në Shqipëri. Të dhënat për migracion datojnë që nga 
shekulli XV kur shqiptarët lëvizën drejt Kosovës, Republikës së Maqedonisë së Veriut, e deri në Turqi gjatë 
sundimit osman (Dahinden, 2013). Sipas rezultateve të sondazhit dhe të dhënave administrative, ky kapitull do 
të shikojë tendencat e emigracionit nga Shqipëria gjatë dhjetë viteve të fundit (2011 – 2021). Ai gjithashtu do të 
hulumtojë nëse dhe deri ku pandemia e COVID-19 ka “ndërhyrë” në tendencat ekzistuese. 
CPB e vitit 2011 tregoi se që nga Censusi i vitit 2001, popullsia shqiptare ka rënë me 8.8 përqind – nga 3.1 milionë 
në 2.8 milionë banorë – shkaktuar nga emigracioni masiv (INSTAT, 2014a). Kjo rënie e popullsisë ka ndikuar të 
dy gjinitë dhe të gjitha grupmoshat, me përjashtim të të moshuarve. CPB e vitit 2022 do të tregojnë nëse kjo 
tendencë ka vijuar gjatë dhjetë viteve të fundit. 

Ndryshimet në nivelet dhe tendencat e migracionit në vend shpesh merren në shqyrtim përmes të dhënave të 
hyrje-daljeve dhe stokut migrator. Fjalorthi i IOM-it për Migracionin (2019) i përkufizon të dhënat mbi hyrje-
daljet (si “numrin e migrantëve ndërkombëtarë që vijnë në një vend/shtet (imigrantët) ose numrin e migrantëve 
ndërkombëtarë që largohen (emigrantët)”; dhe stokun migrator si “numri i përgjithshëm i migrantëve ndërkombëtarë 
të pranishëm në një shtet/vend të caktuar në një moment të caktuar kohor të cilët kanë ndryshuar vendbanimin e 
tyre të zakonshëm”. Në këtë kapitull merren në shqyrtim si të dhënat mbi hyrje-daljet ashtu edhe të dhënat mbi 
stokun migrator të emigracionit ndërkombëtar nga Shqipëria drejt vendeve të tjera. 

Në Shqipëri ka një referencë të vazhdueshme ndaj termit “diaspora shqiptare”. Ky nocion lidhet ngushtësisht me 
stokun e të dhënave dhe ka nevojë për shpjegim. Sipas përkufizimit të përdorur nga INSTAT-i (2020), në diasporë 
përfshihen: 

a) komunitetet e hershme shqiptare të vendosura nëpër botë.
b) çdo person i lindur në Shqipëri dhe që jeton jashtë kufijve të saj;
c) çdo person që ka origjinë shqiptare, që ka lindur jashtë kufijve të Shqipërisë, që ka ruajtur lidhjeve 
   të vazhdueshme gjuhësore, kulturore dhe tradicionale dhe dëshiron t’i vazhdojë ato me Shqipërinë.

Ky përkufizim e tejkalon stokun migrator, duke qenë se përfshin persona që nuk kanë lindur në Shqipëri dhe 
mund të mos e kenë ndryshuar asnjëherë vendbanimin. INSTAT-i bën një dallim midis diasporës së vjetër dhe asaj 
të re. Diaspora e vjetër përbëhet nga migrantë që janë larguar nga Shqipëria përpara viteve 90, ndërsa diaspora e 
re janë persona që kanë emigruar pas viteve 90, që koincidon edhe me valën e madhe të migracionit pas rënies së 
komunizimit. Një problem tjetër me përkufizimin është se është e vështirë të përcaktohet nëse shqiptarët jashtë 
atdheut apo personat me origjinë shqiptare dëshirojnë të ruajnë lidhje gjuhësore, kulturore dhe tradicionale me 
Shqipërinë. 

4.1 Stoku migrator

Për përllogaritjen e tendencave të migracionit midis viteve 2011 – 2021 mund të përdoren burime të ndryshme. 
Burimet më të rëndësishme janë: AKMF e vitit 2019 dhe shifrat nga databaza e popullsisë e Eurostat , Organizata 
për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD)  dhe Census-et e vendeve pritëse të migrantëve. 

Burimet administrative në Shqipëri nuk e kanë të regjistruar plotësisht informacionin mbi imigracionin dhe 
emigracionin. Rrjedhimisht, informacioni që vjen nga anketat dhe sondazhet e vendeve pritëse mblidhet për 
të pasur një panoramë të plotë të fluksit migrator. Sipas INSTAT-it (2017) në vitin 2016 jetonin jashtë vendit 
1.4 milionë shtetas shqiptarë. Këto shifra janë të bazuara mbi krahasimet e numrit të personave në regjistrin e 
Gjendjes Civile (4,329,326) me mesataren e popullsisë (2,876,101) në vitin 2016 sipas llogaritjeve të INSTAT-it 
(INSTAT, 2017). 

4. TENDENCAT AKTUALE DHE HISTORIKE TË 
MIGRACIONIT NDËRKOMBËTAR PËR MOTIVE 

PUNËSIMI NGA DHE DREJT SHQIPËRISË
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25. Databaza e EUROSTAT-it mund të gjendet në: 
https://aSFBso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en
26. Të dhënat e OECD mund të gjenden në: https://www.oecd.org/migration/mig/oecdmigrationdatabases.htm

Sipas CPB të vitit 2011, 18 përqind e numrit total të familjeve (131 mijë) raportonin se një apo më shumë nga 
ish-anëtarët e familjes së tyre jetonte tashmë jashtë shtetit. Census i vitit 2011 përcaktonte se midis Censusit të 
vitit 2001 dhe atij të vitit 2011, numri neto i emigrantëve kishte qenë 573 mijë, nga të cilët 288 mijë burra dhe 
285 mijë gra. Mesatarja neto vjetore e migracionit llogaritej te minus 54.5 mijë persona, me një përqindje vjetore 
mesatare të emigracionit prej 2 përqind. Megjithatë, ka vend për të besuar se ka pasur një nën-numërim në shifrat 
e migrantëve në Census, duke qenë se ato nuk ishin në përputhje me hulumtimet e mëparshme të kryera nga 
Banka Botërore (2007) dhe në Studimin Demografik dhe Shëndetësor të vitit 2010. 

Në vitin 2020, sipas INSTAT-it afërsisht 1.68 milionë shqiptarë jetonin jashtë shtetit, 884.7 mijë burra dhe 799.1 
mijë gra. Gjatë vitit 2019, shqiptarët e diasporës u rritën me 2.6 përqind. Metoda e vlerësimit e përdorur nga 
INSTAT-i merrte në konsideratë vetëm personat e larguar nga Shqipëria pas vitit 1990 (diaspora e re). INSTAT-i 
përdori një metodë të përllogaritjes indirekte për të llogaritur këto shifra, duke krahasuar numrin e personave në 
regjistrin e Gjendjes Civile me numrin e personave që jetonin në Shqipëri, bazuar mbi Censusin e vitit 2011 dhe 
vlerësimet vjetore të ndryshimeve të popullatës (INSTAT, 2020). 

Anketa Kombëtare e Migracionit në Familje (AKMF) e vitit 2019 është një tjetër burim i rëndësishëm për të 
përcaktuar tendencat e migracionit. Objektivi i kësaj ankete ishte të ofronte informacion mbi nivelet neto të 
migracionit midis viteve 2011 - 2019 dhe të përshkruante karakteristikat e popullatës së përfshirë në procesin 
e migracionit. Konkluzioni kryesor i anketës ishte se në të gjitha familjet shqiptare të identifikuara në Censusin 
e vitit 2011, 22.1 përqind kishin së paku një familjar jashtë shtetit. Këtu përfshiheshin gjithsej 165,946 familje. 
Midis familjeve migrante, 29.8 përqind i kishin të gjithë anëtarët që jetonin jashtë shtetit dhe në 70.2 përqind të 
familjeve, një apo më shumë, por jo e gjithë familja kishte migruar. AKMF doli në konstatimin se në vitin 2019, 
afro 6.6 përqind e familjeve të vlerësuara gjatë Censusit të vitit 2011 jetonin jashtë shtetit. Për më tepër, nga 2,8 
milionë shqiptarë në Censusin e vitit 2011, afro 361 mijë kishin emigruar në një vend tjetër (d.m.th. 12.9 përqind 
e gjithë popullsisë). Afro 183 mijë prej tyre kishin emigruar me të gjithë familjen, duke përfaqësuar kështu 6.5 
përqind të gjithë popullsisë. Personat që kishin migruar dhe kishin lënë pas familjarë përfaqësonin 6.4 përqind të 
popullatës. 

Një burim tjetër interesant për migrantët shqiptarë janë edhe databazat statistikore ndërkombëtare të bazuar 
mbi të dhëna administrative. Analiza kombinon bazat e të dhënave të migracionit nga Eurostat dhe OECD për 
të përllogaritur numrin e personave të lindur shqiptarë që aktualisht jetojnë jashtë shtetit. Tabela nr. 4.2 paraqet 
të dhënat e stokut migrator të mbledhura nga databaza të tjera. Shumë prej shifrave në të dy databazat janë të 
njëjta dhe ndonjëherë plotësuese, duke qenë se të dhënat stokut migrator të përmendura në një databazë nuk 
janë gjithmonë të përmendura te tjetra. 
Figura nr. 4.1 tregon me përafërsi numrin total të personave të lindur në Shqipëri dhe që jetojnë jashtë shtetit 
nga viti 2011 – 2020. Duhet të mbahet parasysh se këto shifra nuk duhet të krahasohen me shifrat e raportit të 
Censusit 2011 (INSTAT, 2014a), duke qenë se këto shifrat u referohen personave me shtetësi shqiptare, ndërsa të 
dhënat në Figurën nr. 4.1 u referohen personave të lindur në Shqipëri. Shifrat e paraqitura në raportin e Censusit 
të vitit 2011 ishin shumë më të larta se shifrat e paraqitura në Tabelën 4.2, duke qenë se në përfshihet gjenerata 
e dytë e fëmijëve të cilët kanë lindur jashtë Shqipërisë, por që mund të kenë shtetësi shqiptare. Ky raport ka 
përdorur vendin e lindjes dhe jo shtetësinë si njësi analize, duke qenë se fëmijët që nuk kanë lindur në Shqipëri 
nuk duhet të konsiderohen emigrantë. 

Figura nr. 4.1 tegon qartë se numri i shqiptarëve jashtë shtetit ka vijuar të rritet gjatë dekadës së fundit. Sipas 
shifrave të statistikave ndërkombëtare në vitin 2011, afro 942 mijë persona të lindur në Shqipëri jetonin jashtë 
shtetit. Në vitin 2017, kjo shifër e kaloi një million dhe arriti në 1.04 milionë në vitin 2021. Kjo shifër flet për një 
rritje prej 183 mijë personash. Gjithsesi kjo supozon se popullata shqiptare në Greqi ka shënuar rënie gjatë katër 
viteve të fundit, si edhe më parë. Gjatë periudhës 2011 – 2020, me përafërsi popullata shqiptare që jeton jashtë 
shtetit ka shënuar një rritje me 10.6 përqind, që nënkupton një rritje vjetore mesatare prej 1.2 përqind. 
Përllogaritjet e INSTAT-it për 1.68 milionë shqiptarë që jetojnë jashtë ndryshojnë ndjeshëm nga shifra 1.04 
milionë bazuar mbi të dhënat e kombinuara të Eurostat-it dhe OECD-së. Kjo pjesërisht për shkak të përdorimit 
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27. Fëmijët që kanë lindur jashtë shtetit regjistrohen në vendin e destinacionit. Varet nga prindërit nëse ata duan tu japin fëmijëve shtetësi shqiptare apo jo. Prindërit e 
fëmijëve të lindur jashtë shtetit duhet të sjellin me vete certifikatën e lindjes, me vulë apostile nga vendi i destinacionit dhe dërgohet ose me postë ose dorazi në zyrat 
e gjendjes civile, ku fëmija më pas regjistrohet. Informacioni është dhënë gjatë intervistave me aktorët e interesit me GDCR: 7 prill 2022.

Tabela nr. 4-1. Fëmijë shqiptarë të regjistruar sipas viteve, të lindur në Shqipëri dhe jashtë

të përkufizimeve të ndryshme. Ndërsa përllogaritjet e INSTAT-it bazohen mbi të gjithë shqiptarët që jetojnë 
jashtë shtetit, ato të Eurostat-it dhe OECD-së trajtojnë vetëm migrantët e përhershëm e përhershëm, d.m.th. 
persona të lindur në Shqipëri, por që tashmë janë të regjistruar që jetojnë jashtë shtetit. P.sh. fëmijët e lindur 
jashtë shtetit me prindër shqiptarë janë të përfshirë në shifrat e INSTAT-it, por jo në të dhënat e Eurostat/OECD-
së. Tabela nr. 4.1 tregon se numri i fëmijëve të lindur jashtë me prindër shqiptarë është i konsiderueshëm. shifrat 
e tabelës më poshtë tregojnë numrin e fëmijëve të lindur në Shqipëri dhe jashtë shtetit nga viti 2015- 2020 që 
janë të regjistruar në Shqipëri. Në periudhën midis viteve 2015 - 2020, mbi 100 mijë fëmijë nga prindër shqiptarë 
kishin lindur jashtë shtetit. Kjo përfaqëson 36.0 përqind të të gjitha lindjeve. Për të gjithë periudhën nga viti 1990 
– 2021, do të ketë pasur shumë më shumë fëmijë që kanë lindur jashtë, ndonëse shumë prej tyre mund të mos 
jenë regjistruar në Shqipëri27. 

Diferenca midis shifrave të INSTAT dhe Eurostat/OECD qendron gjithashtu sepse të dhënat nga këta të fundit 
janë vetëm për personat e regjistruar dhe nuk përfshijnë personat që jetojnë jashtë shtetit pa regjistrimet e 
duhura. Si të tilla mund të parashikohet që të dhënat nga EUROSTAT dhe OECD të mos japin situatën faktike 
të stokut real të emigrantëve shqiptarë. Sipas Sabbati dhe Poptcheva (2015), shqiptarët ishin ndër personat më 
të zakonshëm pa dokumente të regullta banimi në BE. Vetëm në vitin 2014 u konstatuan 30,430 shqiptarë me 
qëndrim të paligjshëm në BE. 

Italia është vendi me numrin më të lartë të migrantëve shqiptarë (Figura nr. 4.2). Në vitin 2020, 478 mijë persona 
të lindur shqiptarë banonin në Itali. Kjo shifër përfaqëson 45.9 përqind të të gjithë shqiptarëve të regjistruar që 
jetojnë jashtë shtetit. Vendi i dytë i destinacionit për shqiptarët është Greqia. Është e vështirë të vlerësohet numri 
aktual i shqiptarëve që jetojnë në Greqi, duke qenë se nuk disponohen statistika të kohëve të fundit. Censusi i vitit 
2021 CPB për banesat mund të ofrojë përgjigje më të detajuara. 

Autoriteti helen i statistikave (HAS) nuk i publikon shfirat e popullsisë sipas vendlindjes, por vetëm i grupon ato 
sipas vendlindjes. Shqipëria klasifikohet bashkë me Malin e Zi, Serbinë, Turqinë dhe Republikën e Maqedonisë së 
Veriut. Në vitin 2020, HAS vlerësonte se popullata nga këto vende që jetonte në Greqi ishte 368,515. Kjo shifër 
ishte shumë më e ulët nga viti 2015, kur 453,072 persona nga pesë shtetet raportoheshin se jetonin në Greqi. 
Kriza ekonomiko-financiare greke solli si pasojë të ashtuquajturin “migracionin gjysmë të detyruar” të personave 
që mbeten të papunë si rrjedhojë e krizës (Gëdeshi dhe King, 2018b). Për këtë arsye, ne vendosëm të vijonim me 
tendencën e ekstrapoluar në Tabelën 4.2.
Sipas shifrave nga OECD-ja, 77.4 mijë persona jetonin në SHBA në vitin 2011. Popullata shqiptare e lindur në 
SHBA u rrit në 93.5 mijë në vitin 2020. Kjo e bën SHBA-në vendin e tretë më të preferuar të destinacionit për 
migrantët shqiptarë në vitin 2020. Migrantët shqiptarë në Itali, Greqi dhe SHBA përbëjnë mbi 80 përqind të 
të gjithë personave që kanë lindur në Shqipëri, por që jetojnë jashtë. Vende të tjera destinacioni për migrantët 
shqiptarë janë Gjermania (60 mijë), Mbretëria e Bashkuar(41 mijë), Franca (34 mijë), Kanadaja (18.3 mijë) dhe 
Belgjika (12 mijë).

Burimi: INSTAT, sipas kërkesës.
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Me përjashtim të Greqisë, të gjitha vendet që paraqiten në Tabelën 4.2 kishin një numër më të lartë personash të 
lindur shqiptarë në vitin 2020 sesa në vitin 2011. Vendi me rritjen më të lartë absolute të shqiptarëve ishte Italia. 

Në vitin 2020, në Itali jetonin mbi 40 mijë shqiptarë më shumë sesa në vitin 2011. Vende të tjera me rritje të 
ndjeshme të migrantëve shqiptarë ishin Franca (32 mijë), Gjermania (29 mijë), Mbretëria e Bashkuar (29 mijë) dhe 
SHBA (22 mijë). Nëse rënia e numrit të shqiptarëve që jetojnë në Greqi pas vitit 2016 do të vazhdonte njësoj 
edhe gjatë viteve 2012 - 2016, atëherë 84 mijë shqiptarë më pak do të jetonin në vend në krahasim me vitin 2011. 
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Figura nr. 4-1. Numri total i personave të lindur shqiptarë që jetojnë jashtë në vendet 
e OECD-së, 2011 - 2020

Figura nr. 4-2. Numri total i personave të lindur në Shqipëri që jetojnë 
jashtë, sipas vendbanimit (2021)

Burimi: Databaza e Eurostat dhe OECD për migracionin

Burimi: Databazat për migracionin e Eurostat dhe OECD. (Për Greqinë, llogaritjet 
janë me ekstrapolim)
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Përveç ndryshimeve absolute në numrin e shqiptarëve sipas vendit, është me interes të hidhet vështrimi mbi 
ndryshimet në përqindjen relative midis vendeve pritëse. Kjo mund të tregojë nëse preferenca e shqiptarëve për 
të migruar në një vend specifik mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Panorama e përgjithshme e përqindjeve 
të totalit të personave të lindur shqiptarë që jetojnë në vende të tjera paraqitet në Figurën nr. 4.3. Ndërsa rritja 
absolute e migrantëve në Itali ka vazhduar, përqindja ka mbetur pak a shumë konstante (46.1 - 45.9 përqind). 
Shteti me rritjen më të madhe relative të numrit të shqiptarëve është Franca. Popullsia shqiptare u rrit me faktor 
14.1 në krahasim me vitin 2011. Në vitin 2020, 3.3 përqind e totalit të migrantëve shqiptarë jetonte në Francë 
përkundrejt 0.3 që ishte shifra në vitin 2011. Shtet tjetër me rritje relativisht të ndjeshme është Mbretëria e 
Bashkuar (1.3 - 3.9 përqind).

Ka arsye të besohet se do të ketë edhe ndryshime të tjera në përzgjedhjen e vendit të destinacionit për migrantët 
shqiptarë në të ardhmen. Një anketë e vitit 2018 mbi migracionin e mundshëm nga Shqipëria përfshiu 1,421 
familje. Anketa u krye në kuadrin e Studimit të Vlerave Evropiane (SVE) dhe doli në konstatimin se vendet e 
preferuara të destinacionit për migrantët e mundshëm29 ishin shumë të ndryshme nga shpërndarja aktuale. Në 
kohën që u krye anketimi vendi më i preferuar nuk ishte më Italia, por Gjermania. Nga numri i përgjithshëm i 
personave që u shprehën se kishin për qëllim të migronin, 21.7 përqind donin të shkonin në Gjermani dhe 16.4 
përqind në SHBA. Italia dhe Greqia zinin përkatësisht vendin e tretë dhe të katërt me 15.7 dhe 14.4 përqind 
(Gëdeshi dhe King, 2018b).

Figura nr. 4-3. Përqindja e totalit të personave të lindur shqiptarë që jeton jashtë të ndara sipas 
shteteve, 2011 – 2020  28

Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin.

28. Vini re se pikat katrore se shenjat në katror në grafik tregojnë se vlerat ishin me intrapolim apo me esktrapolim. 
29. Migrantë e mundshëm janë ata që shprehin interesin të lëvizin jashtë shtetit.
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4.2 Të dhënat për hyrje-daljet për migrantët shqiptarë 

Gjatë periudhës 2011 – 2022, tri ishin ngjarjet që përcaktuan flukset migratore nga Shqipëria në drejtim të 
vendeve të tjera. Ngjarja e parë e rëndësishme ishte kriza financiare që nisi në vitin 2008 dhe vazhdoi për disa vjet. 
Dy vendet kryesore pritëse për migrantët shqiptarë, Italia dhe Greqia u prekën ndjeshëm nga kjo krizë. Sidomos 
Greqia përjetoi një përkeqësim financiar të shpejtë. Deri tani, Greqia ende nuk e ka marrë veten plotësisht 
nga tronditjet ekonomiko-financiare. Për shkak të rritjes së papunësisë shumë migrantë shqiptarë e patën të 
pamundur të qendronin në vendin pritës. Sipas Filipi et al. (2014), gjatë viteve 2009 – 2013, 133,544 migrantë u 
kthyen në Shqipëri, nga të cilët 98,414 ishin burra dhe 35,130 ishin gra. 

Ngjarja e dytë ishte në vitin 2015 me krizën evropiane “të refugjatëve”. Në vitin 2015, numri i refugjatëve që vinin 
drejt BE-së arriti nivele të larta. Komisioneri i OKB-së për Refugjatët (UNHCR) raportoi se që nga data 7 dhjetor 
2015, 911,000 refugjatë, një pjesë e madhe e të cilëve ishin nga Republika Arabe e Sirisë, Afganistani apo Iraku 
kishin hyrë në Evropë, ndërsa numri i atyre që e paguan “me kokë” ishte 3,500.  Shumë shqiptarë iu bashkuan 
rradhëve të azilkërkuesve dhe u përpoqën të hynin në BE për të kërkuar azil (Leitner, 2021). Megjithatë, siç do të 
diskutohet më poshtë, strategjia e aplikimit për azil në BE nuk funksionoi për shumicën dhe numri i azilkërkuesve 
shqiptarë ra shpejt. Sipas Vathit dhe Zajmit (2017) shumë migrantë shqiptarë që kishin dorëzuar kërkesa për azil 
në një shtet evropian ishin refuzuar dhe kushtet e jetesës së tyre pas kthimit në Shqipëri, pas migracionit ishin 
përkeqësuar. 

Ngjarja e tretë që ndikoi në fluksin e migrantëve shqiptarë gjatë dekadës së fundit ishte pandemia e COVID-19. 
Me tkurrjen e ekonomive evropiane, shumë migrantë shqiptarë u përballën me papunësi apo ulje të pagave. 
Rrjedhimisht, shumë prej migrantëve shqiptarë u kthyen në Shqipëri, ndërsa ata që qëndruan iu desh t’i ulnin 
remitancat që dërgonin në shtëpi (Barjaba, 2021). Gjatë takimeve me grupet e interesit, vetëm disa e ngritën 
temën e ndikimit të COVID-19 në fluksin e emigracionit. U përmend se mbyllja e kufijve shtetërore nga disa 
prej shteteve solli një ndikim negativ për migracionin nga Shqipëria, por me hapjen sërish të kufijve flukset 
migratore nisën rishtazi. Gjithashtu, shumë migrantë u kthyen për shkak të humbjes së vendeve të punës dhe kjo 
e kombinuar me efektin e migracionit dhe COVID-19 solli mungesa të ndjeshme të personelit shëndetësor gjatë 
krizës, në veçanti në zonat rurale. 

4.2.1 Llojet e migracionit

Do të diskutohen tre lloje të ndryshme të emigracionit nga Shqipëria: 
 a) Emigracioni i rregullt
 b) Shqiptarët azilkërkues
 c) Migracion pa dokumente. 
Brenda secilit lloj të emigrantëve mund të dallohen dy nën-grupe: migrantët që lënë pas familjet e tyre në 
Shqipëri dhe shkojnë të jetojnë në një vend tjetër dhe rastet kur migron e gjithë familja. Në shumë raste të dy 
grupet mbivendosen kur një nga anëtarët e familjes shkon të jetojë dhe punojë jashtë shtetit dhe në një fazë 
të mëvonshme kur ka krijuar të ardhura i bashkohet e gjithë familja në vendin e destinacionit. Ky seksion do të 
merret me secilin prej këtyre grupeve të emigrantëve. 

 a) Emigracioni i rregullt
Fluksi i migrantëve nga Shqipëria drejt BE-së mund të matet duke parë numrin e lejeve të qëndrimit të lëshuara 
nga vendet e BE-së. Nuk u gjet informacion për lejet e qëndrimit nga vendet jashtë BE-së. Numri i lejeve të para 
të qëndrimit e tejkalon numrin e rinovimit të lejeve ekzistuese të qëndrimit. 

Numri i lejeve të para të qëndrimit të lëshuara në BE për shtetasit shqiptarë nga viti 2011 - 2020 jepet në Tabelën 
4.3. Në tabelë janë përfshirë vetëm vendet që kanë lëshuar mbi 500 leje në vitin 2011. Mbretëria e Bashkuar është 
e përfshirë, por deri në vitin 2018. Shifrat e BE-së u referohen 27 vendeve që janë aktualisht anëtare të saj. Në 
figurën nr. 4.4.a jepen shifrat për të gjithë BE-në dhe 4.4.b për vendet më të rëndësishme pritëse.

  29. Potential migrants are those that state an intention to move abroad.
  30. Information obtained from the UNHCR website: https://www.unhcr.org/news/stories/2015/12/56ec1ebde/2015-year-europes-refugee-crisis.html
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Tabela nr. 4-3. Lejet e para të qëndrimit të lëshuara nga BE për shtetasit shqiptarë (2011 – 2020), 
BE dhe shtetet kryesore 31 

Burimi: Eurostat. Databaza: Lejet e qëndrimit sipas motivit, kohëzgjatatjes dhe shtetësisë MIGR_RESFIRST__custom_1862638]. 
Të dhënat i takojnë datës 06/01/2022 21:12:28 (ESTAT)

Tabela nr. 4.3 tregon se nga viti 2011 deri në vitin 2014, fluksi i migracioni të rregullt nga Shqipëria drejt BE-së 
ishte në nivelet e veta më të ulta dhe çdo vit lëshoheshin nga 30 mijë leje të para. Pas vitit 2014, fluksi migrator 
i shqiptarëve arriti afro 60 mijë në vitin 2018 dhe 2019 dhe u dyfishua në vitin 2013. Kjo rritje mund të jetë për 
arsye të rimëkëmbjes ekonomike të vendeve evropiane, pas recesionit ekonomik që nisi në vitin 2008. Në vitin 
2020, numri i lejeve të para të qëndrimit ra ndjeshëm në 37.6 mijë. Kjo shënon një rënie me 37.7 përqind nga viti 
2019 dhe 2020. Tabela nr. 4.3 tregon se rënia e ndjeshme në lëshimin e lejeve ndodhi në të gjitha vendet kryesore, 
me përjashtim të Belgjikës. Rënia e numrit të lejeve të para të qëndrimit mund të ketë ndodhur për shkak të 
pandeminë së COVID-19 dhe kufizimeve përkatëse të udhëtimit dhe administrative (Eurostat, 2021d). 

Tabela nr. 4.3 tregon se numri i lejeve të para në Greqi gjatë periudhës 2011 – 2020 ka një model komplet të 
ndryshëm nga ai i Italisë dhe Gjermanisë. Nga viti 2012 në 2016, Greqia përjetoi një rritje të shpejtë të numrit 
të migrantëve nga Shqipëria. Në vitet 2015 dhe 2016 në Greqi u lëshuan më shumë leje qëndrimi se në Itali dhe 
Gjermani bashkë. Megjithatë, nga viti 2017, numri i lejeve të lëshuara në Greqi ra në mënyrë dramatike. Në në 
vitin 2016 ishin lëshuar 30,958 leje, ndërsa në vitin 2020 numri i lejeve ishte vetëm 7,768. Kjo shënon një rënie të 
ndjeshme prej 74.9 përqind. 

Shqipëria është një nga shumë vende që dëshiron ta përdorë diasporën për zhvillim ekonomiko-shoqëror përmes 
remitancave dhe investimeve produktive të migrantëve të kthyer. Rrjedhimisht është e rëndësishme të dihet nëse 
shqiptarët që shkojnë jashtë shtetit do të kthehen më pas në vendin e tyre të lindjes dhe nëse do të luajnë ata 
një rol në zhvillimin ekonomik të tij. Migrantët që vendosen përgjithmonë në vendin e destinacionit do të sjellin 
gjithmonë e më pak remitanca  dhe mund të mos përfshihen në investime produktive në Shqipëri. Një faktor i 
dobishëm në këtë aspekt është fakti nëse migrantët do të marrin shtetësinë nga shteti i destinacionit. Migrantët 
që ndryshojnë shtetësinë janë më pak të interesuar të kthehen në Shqipëri. Databaza e Eurostat-it paraqet 
informacion në lidhje me shtetësitë e dhëna gjatë një viti të caktuar në vendet e BE-së (Eurostat, 2021e). Tabela 
nr. 4.4 paraqet shtetësitë e dhëna gjatë një viti në EU , bashkë me të dhënat për Italinë dhe Greqinë për periudhën 
2011 – 2019. Për vitin 2020 nuk kishte informacion. Gjatë nëntë viteve, raportohen 397,832 shtetas shqiptarë 
që kanë marrë shtetësi në një nga vendet e BE-së. Përgjatë viteve mund të dallohet qartë një model me nivele 
të ulta gjatë vitit 2011 (24,723), që është pasuar nga një rritje e ndjeshme gjatë periudhës 2011 - 2017. Në vitin 
2017, 67,107 persona me shtetësi shqiptare morën një nga 27 kombësitë evropiane. Pas vitit 2017, kjo shifër ra 
ndjeshëm në 47,526 në vitin 2018 dhe 41,745 në vitin 2019. Shifrat e lartpërmendura tregojnë se shumë migrantë 
shqiptarë në BE nuk e shohin migracionin e tyre si diçka të përkohëshme, por kanë si qëllim të vendosen jashtë 
dhe për këtë marrin hapat që nevojiten. 

Në vitin 2019, 86.5 përqind e të gjithë migrantëtve shqiptarë në BE banonin ose në Itali, ose në Greqi. Megjithatë, 
nga të gjithë shqiptarët që kanë marrë një shtetësi të re në BE, 96.0 përqind prej tyre e kanë marrë ose në Itali, 
ose në Greqi. 

31. Të dhëna nga: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_RESFIRST__custom_1862638/default/table?lang=en
32. P.sh: Meleq Hoxhaj & Tolica, E. K (2019). 
33. Mbretëria e Bashkuar nuk është përfshirë për të gjithë periudhën. 
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Tabela nr. 4-4. Numri i shtetësive të përftuara në një vend evropian nga shtetasit shqiptarë, Itali dhe Greqi, 
2011 – 201936

Tabela nr. 4-5 tregon statistikat për azilkërkuesit shqiptarë. Ky informacion është marrë nga 
databaza për migracionin e Eurostat-it37.  

Burimi: databaza e migracionit Eurostat. Grupi i të dhënave: Përfitimi i shtetësisë sipas grupmoshës, gjinisë dhe shtetësisë së 
mëparshme (migr_acq). Datë 07.01.2022

Burimi: databaza për migracionin e Eurostat-it. Kjo tabelë është një përmbledhje nga disa baza të dhënash për azilkërkuesit. 
Të dhënat janë të datës 27-12-2021.38

34. Shifrat janë marrë nga: https://open.canada.ca/data/en/dataset/33fc9a55-93ac-4984-ba39-90774831f05a 
35. Informacioni është marrë gjatë intervistave me aktorët e interesit me DPGJC: 7 prill 2022.
36. Të dhënat janë marrë nga: https://aSFBso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do
37. Të dhënat janë marrë nga: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYAPPCTZA__custom_1248118/default/table?lang=en 
38. Janë konsultuar këto të dhëna:
Aplikantët azilantë sipas llojit të aplikimit, shtetësisë, grupmoshës dhe gjinisë- të dhëna vjetore të agreguara (të rrumbullakosura) (MIGR_ASYAPPCTZA__
custom_1821610]

Në vitin 2019, 523 shtetas shqiptarë morën shtetësi britanike. Në Kanada, 359 shqiptarë u bënë nënshtetas 
kanadezë gjatë vitit 2016 (Qeveria Kanadeze, 2017).34  Nuk ka informacion për natyralizimin e shtetasve shqiptarë 
në SHBA apo Australi. Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile në Shqipëri (DPGJC), numri i personave 
që e kanë lënë shtetësinë shqiptare ka shënuar rritje në vitet e fundit. Gjatë viteve 2018 – 2019 kjo shifër 
përllogaritet nga 800 - 900.35 Kjo është një shifër relativisht e ulët në krahasim me numrin e madh të shtetasve 
shqiptare që kanë marrë shtetësi. Kjo tregon se shumica e shqiptarëve që kanë marrë shtetësi tjetër shkojnë me 
variantin e dy shtetësive ose mund të tregojë që DPGJC nuk i heq personat që ndërrojnë shtetësi nga sistemi.

b) Azilkërkuesit shqiptarë
Gjatë viteve është shënuar rritje e numrit të shtetasve shqiptarë që kanë aplikuar për azil në një nga vendet 
evropiane me shpresën për të fituar lejeqëndrim. 
Tabela nr. 4.5 tregon statistikat për azilkërkuesit shqiptarë. Ky informacion është marrë nga databaza për 
migracionin e Eurostat-it .

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BE 24,723 28,236 40,911 40,731 48,251 67,107 58,602 47,526 41,745

ItalI 15,452 17,396 25,830 18,409 11,615 28,548 29,769 24,203 14,050

Greqi 8,101 9,493 13,671 21,148 35,134 36,920 27,112 21,841 26,033
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Gjatë periudhës 2011-2020 aplikuan për azil në BE 201,885 shtetas shqiptarë ku 182,435 prej tyre aplikonin për 
herë të parë. Shifrat tregojnë se përqindja e suksesit të aplikantëve shqiptarë si azilantë është shumë i ulët. Vetëm 
7,875 shqiptarë morën përgjigje pozitive që herën e parë që aplikuan dhe 4,745 të tjerë pasi e hodhën në apel 
apo pasi çështja e tyre u shqyrtua. Ka njëfarë distance kohore midis aplikimit dhe vendimit përfundimtar, që në 
disa raste mund të jetë e qenësishme. Ka disa aplikime që janë paraqitur gjatë viteve 2011-2020 për të cilat ende 
mund të mos jetë marrë vendim. Një krahasim midis aplikimeve të suksesshme (12,620) dhe numrit të aplikimeve 
(201,885) tregon se vetëm 6.3 përqind e aplikimeve midis viteve 2011 - 2020 ishin të suksesshme. 

Figura nr. 4.4 përshkruan numrat e Tabelës nr. 4.5. Vijat tregojnë qartë distancën kohore midis aplikimit dhe 
vendimmarrjes përfundimtare. Pas disa niveleve shumë të ulta në fillim të periudhës, numri i azilkërkuesve u 
rrit me shpejtësi derisa arriti pikun në vitin 2015, kur aplikuan për azil 65,935 shqiptarë. Pas këtij kulmi, numri i 
aplikimeve ra me shpejtësi. Nga viti 2016 deri në vitin 2018, numri i vendimeve që merreshin për herë të parë 
ishte më i lartë nga numri i aplikimeve. Në tetor 2015, Gjermania mori vendimin ta vendoste Shqipërinë në listën 
e vendeve të sigurta gjë që çoi në një përpunim më të shpejtë të kërkesave për azil dhe në një kthim më të shpejtë 
të shqiptarëve azilkërkues (Leitner, 2021). Azilkërkuesit e mundshëm e kuptuan shpejtë se kishin mundësi shumë 
të pakta për të hyrë në BE përmes aplikimit për azil dhe shumë hoqën dorë. Në vitin 2018 dhe2019, numri i 
aplikimeve arrinte rreth 20,000, por në vitin 2020 shkoi në më pak se pesë mijë. Kjo rënie me shumë gjasa lidhet 
me pandeminë e COVID-19 dhe me mbylljen e shumë vendeve evropiane.

Në vitin 2020, midis të gjithë migrantëve të rregullt shqiptarë në BE, 84.9 përqind gjendeshin në Itali apo Greqi. 
Shpërndarja e aplikantëve për azil ëshë komplet e ndryshme. Figura nr. 4.5 tregon se midis të gjithë aplikimeve 
për azil gjatë periudhës 2011 – 2020, më pak se 10 përqind ishin në Itali dhe Greqi të marra së bashku. Vendi 
më i preferuar për azil për shqiptarët ishte Gjermania, me 46.4 përqind të të gjitha aplikimeve. Pastaj, me njëfarë 
distance ishte Franca, që zinte vendin e dytë me 29.0 përqind të të gjitha aplikimeve në BE. Greqia ishte vendi i 
tretë më i preferuar (7.4 përqind). Ndrësa Italia ka numrin më të lartë të migrantëve shqiptarë në Evropë, vetëm 
afro 5 mijë nga më shumë se 200 mijë aplikime për azil (2011 – 2019) ishin bërë në Itali (2.5 përqind). 
Kjo shifër është edhe më e ulët sesa numri i aplikimeve në Suedi (5.0 përqind) dhe Belgjikë (4.1 përqind). 

• Vendime të para për aplikimin sipas shtetit, moshës, gjinisë- të dhëna vjetore të agreguara (të rrumbullakosura) (MIGR_ASYDCFSTA__custom_1821674]
• Vendime të para për aplikimin sipas shtetit, moshës, gjinisë- të dhëna vjetore të agreguara (të rrumbullakosura) (MIGR_ASYDCFSTA__custom_1821674]
• Vendime përfundimtare të apelit apo rishikimit të aplikimeve sipas shtetit, moshës dhe gjinisë- të dhëna vjetore (të rrumbullakosura) (MIGR_ASYDCFINA__ 
  custom_1821712]

 Figura nr. 4-4. Shifrat e kërkesave për azil në BE, sipas aplikimeve dhe rezultateve, 2011 - 2020

Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin
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Figura nr. 4.6 tregon përqindjen e aplikimeve të azilkërkuesve shqiptarë në Evropë nga vitit 2011 deri në vitin 2019 
në tre vendet më të rëndësishme: Gjermani, Francë dhe Greqi. Shpërndarja e aplikimeve midis këtyre tre vendeve 
tregon një model të dallueshëm, ku Gjermania nisi të luajë një rol të rëndësishëm aty nga viti 2015. Në atë vit, më 
shumë se katër nga pesë aplikime për azil nga shtetasit shqiptarë ishin bërë në Gjermani (83.1 përqind). Numri 
i aplikimeve në Gjermani koincidoi me një rënie të ndjeshme të numrit të aplikimeve në Francë. “Ethet” për të 
kërkuar azil në Gjermani nisën në vitin 2014, kur 54.3 përqind e aplikimeve u bënë në Gjermani. 
Numri i lartë i aplikimeve për azil nga shqiptarët në Gjermani në vitin 2015 lidhet ngushtë me veprimet politike 
të shtetit gjerman për refugjatët gjatë asaj periudhe. 

Në vitin 2015, në Gjermani kërkonin azil me mijëra persona çdo muaj. Kancelarja gjermane Angela Merkel mori 
drejtimin në Evropë për sa i përket trajtimit të çështjes së rritjes së kërkesave për azil. Ajo citohet të ketë thënë 
një shprehje në gjermanisht që e bëri të famshme”'Wir schaffen das” (“Do t’ia dalim”). Shumë azilkërkues të 
mundshëm nga Shqipëria mund të jenë ndjerë të inkurajuar nga qasja e saj pozitive dhe nga gjithçka u përmend në 
median ndërkombëtare për të aplikuar për azil në Gjermani. Në vitet pasuese, pasi Gjermania e shpalli Shqipërinë 
si vend të sigurtë, joshja e Gjermanisë, si “toka e premtuar” për ata që kërkonin të shkonin për azil apo për të 
emigruar atje kishte mbaruar dhe numri i aplikimeve për azil nga Shqipëria kishte rënë përsëri. 

Figura nr. 4-5. Përqindja e aplikimeve totale për azil në vitin 2011 - 2020 sipas shtetit ku 
është aplikuar

Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin.
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Figura nr. 4-6. Përqindja e totalit të azilkërkuesve shqiptarë që kërkonin azil në Evropë gjatë viteve 2011-2019 
në Gjermani, Francë dhe Greqi

Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin.

Shqipëria jo vetëm që është vend origjine për azilkërkuesit, por edhe pritës i personave që kërkojnë azil. Sipas një 
raporti të INSTAT-it (2021a), në vitin 2020 kërkuan azil në Shqipëri 2,232 persona që shënonte një rënie prej 66 
përqind nga viti 2019. Shumica e azilkërkuesve janë burra (75.6 përqind). Vendet kryesore të origjinës janë Siria 
(876), Iraku (339), Afganistani (316) dhe Maroku (297).

c) Punëtorë migrantë pa dokumente 
Për shkak të natyrës klandestine të migracionit të parregullt/pa dokumente nuk ka të dhëna të sakta për numrin 
e punëtorëve shqiptarë migrant pa dokumente që jetojnë në Evropë. Ndonëse është tunduese të krahasosh të 
dhënat Censusi nga vendet evropiane me të dhënat administrative që i jep Eurostat-it për të përllogaritur numrin 
e shqiptarëve pa dokumente që jetojnë në BE. Megjithatë, kjo nuk do vinte në ndihmë sepse pjesa më e madhe e 
vendeve të BE-së kanë censuse administrative që anashkalojnë popullatat e punëtorëve pa dokumente. Të vetmet 
statistika zyrtare të disponueshme për migracionin e parregullt në BE janë statistikat specifike të Eurostat-it për 
zbatimin e legjislacionit të BE-së mbi imigracionin. Sipas raportit të Eurostat-it, në vitin 2020, 557,500 persona 
në BE nuk kishin dokumentacionin e nevojshëm për imigrim, 396,400 mirantë të parregullt ishin urdhëruar të 
largoheshin nga BE-ja dhe 70,200 shtetas jo të BE-së ishin kthyer në vendet e tyre (Eurostat, 2021b). Gjithashtu, 
137,800 personave joevropianë u ishte mohuar hyrja në BE. 

Nga bazat e të dhënave të Eurostat-it për zbatimin e legjislacionit për imigracionin, të dhënat e Tabelës 4.6 
tregojnë situatën e migrantëve të parregullt shqiptarë, të nxjerrë pikërisht nga këto të dhëna. këto të dhëna 
jepen në Figurën nr. 4.9. Në vitin 2020 në BE kishte 30,870 shtetas shqiptarë që qendronin ilegalisht në BE. Në 
krahasim me vitin 2015, numri i njohur i migrantëve shqiptarë të parregullt ka shënuar rënie. Në vitin 2015, 
46,395 shqiptarë jetonin në mënyrë të parregullt në BE. 
Në vitin 2020, 23,150 shtetas shqiptarë janë urdhëruar të lënë BE-në. Këto shifra nuk përfshijnë personat e 

39. Ky dokument mund të gjendet në: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399#d1e34-36-1, in Annex V. 
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Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin.

40. Të dhënat janë marrë nga: http://databaza.instat.gov.al/pxweb/en/DST/START__MM/EM_01/table/
tableViewLayout2/?rxid=92594545-aaca-498c-8ab6-b1fbb5ee38d2

Tabela nr. 4 6. Statistikat që lidhen me zbatimin e legjislacionit për imigracionin në BE për shtetasit shqiptarë

tranferuar nga një vend i BE-së në një tjetër. Në vitin 2020 u larguan 9,760 persona. Në këtë shifër përfshihen 
kthimet e detyruara dhe kthimet e asistuara vullnetare dhe deri në njëfarë shkalle, kur kthimet janë të regjistruara 
në mënyrë të rregullt, edhe kthimet vullnetare. Kini parasysh se migrantët e parregullt që kthehen në shtëpi, në 
disa vite e kalojnë numrin e personave që urdhërohen të largohen dhe në vitin 2016, edhe numrin e punëtorëve 
të regjistruar migrantë pa dokumente. Kjo ndoshta për shkak të luhatjeve të mëdha në numrin e viteve, për shkak 
të momentit kur personat janë urdhëruar të largohen dhe momentit të kthimit të tyre. Diferenca midis numrit 
të personave që janë urdhëruar të largohen dhe atyre që janë kthyer është pjesërisht për shkak të migrantëve 
që e kanë bërë të rregullt qëndrimin e tyre sepse kanë marrë statusin si azilantë, ose kanë marrë leje qëndrimi.

Qysh nga viti 2011, shqiptarët mund të udhëtojnë drejt vendeve “Schengen” pa iu dashur të aplikojnë për viza. 
Pavarësisht ekzistencës së kësaj marrëveshjeje, në vitin 2020, 13,315 shtetasve shqiptarë u është mohuar hyrja 
në BE. Në vitin 2019, kjo shifër ishte 21,260. Vendi që ka refuzuar numrin më të madh të shtetasve shqiptarë ka 
qenë Franca (3,735), e ndjekur nga Hungaria (2,305), Italia (1,905) dhe Greqia (1,885). Arsyet e mundshme për 
refuzimin janë në Formularin Standard për refuzimin e hyrjes në pikën kufitare , por pa statistika mbi arsyetimin.

Tabela nr. 4.6 tregon se migracioni i parregullt i raportuar kishte shënuar rritje të vazhdueshme gjatë viteve 2011 
– 2015, por që nga viti 2016 të katër treguesit e zbatimit të legjislacionin për imigracionin shënuan rënie, për 
shtetasit shqiptarë. Nuk është qartë nëse kjo tregon se ka pasur vërtetë një rënie të migracionit të parregullt nga 
Shqipëria drejt BE-së, apo nëse ka pasur ndonjë lehtësim të zbatimit të rregulloreve. 

4.2.2 Përllogaritjet e fluksit migrator sipas INSTAT-it

Pas të dhënave të marra nga vendet pritëse, përllogaritjet e fluskeve migratore kryhen nga zyra e statistikave 
shqiptare. Figura nr. 4.7 tregon numrin e imigrantëve dhe emigrantëve sipas llogaritjeve të INSTAT-it. INSTAT-i 
duhet të bazohet mbi llogaritjet e lëvizjeve ndërkombëtare të poullatës në mungesë të një regjistri të popullsisë. 
Metoda e përllogaritjes nga INSTAT-i bazohet mbi të dhënat e mbledhura nga moduli i migracionit të anketës së 
fuqisë punëtore kombinuar me parashikimet për popullsinë për periudhën 2011-3031 . Figura nr. 4.7 tregon se 
nivelet e emigracionit dhe imigracionit kanë shënuar rënie gjatë dhjetë viteve të fundit. Në vitin 2011, Shqipëria 
llogaritej të kishte 55,162 emigrantë dhe 36,307 imigrantë. Deri në vitin 2020, të dhënat ishin përkatësisht 
23,854 dhe 7,140. Regresioni linear tegon se niveli i emigracionit kishte rënë me 2,566 persona në vit. Nivelet e 
imigracionit kishin rënë mesatarisht me 2,225 persona. Sigurisht në vitin 2020 duhen mbajtur në konsideratë edhe 
rrethanat e veçanta të shkaktuara nga pandemia e COVID-19. Pandemia solli një rënie të theksuar të migracionit. 

Eurostat-i përdor të njëjtat të dhëna nga INSTAT-i për llogaritjen e ndryshimeve demografike në Shqipëri . Shifrat 
e paraqitura nga Eurostat-i sugjerojnë që popullsia shqiptare ra më tej nga 2,905,185 persona në vitin 2011 në 
2,837,848 persona në vitin 2020 . Kjo nënkupton një rënie me 2.3 përqind, ose 0.3 përqind në vit, nga viti 2011 
deri në vitin 2020. Figura nr. 4.8 tegon migracionin vjetor neto për të njëjtën periudhë. 
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Figura nr. 4-7. Numri i emigrantëve dhe imigrantëve 2011 - 2020, Shqipëri

Figura nr. 4- 8. Migracioni neto plus përshtatjet statistikore, 2011 -2020, Shqipëri

Burimi: INSTAT AFP 2911 - 2020

Burimi: Eurostat, marrë nga: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do

 41. Për më shumë informacion mbi metadata e shifrave të migracionit neto të Eurostat-it shihni: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/demo_gind_esms_al.htm 
42. Në kohën që është shkruar raporti nuk kishte ende të dhëna të disponueshme për vitin 2021.
43. Përkufizimet mund t’i gjeni në: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_gind_esms.htm
44. Marrë nga: https://aSFBso.eurostat.ec.europa.eu/nui/

Migracioni neto ishte në nivelet e veta më të ulta midis viteve 2013 dhe2015, ndërsa në vitin 2019, mbi 20 
mijë persona më shumë po largoheshin nga vendi, sesa po futeshin. Përveç shifrave të migracionit neto absolut, 
Eurostat-i llogarit përqindjet bruto të migracionit neto. Përqindja vjetore bruto e migracionit neto llogaritet si 
raporti i migracionit absolut neto pjestuar me popullatën mesatare në një vit të caktuar shumëzuar me 1,000 . 
Shifra pasqyron humbjen e popullsisë për 1,000 persona që jetojnë në një vend në një vit të caktuar. Mesatarisht, 
përqindja bruto e migracionit neto ishte -6.9 persona për 1,000, gjatë periudhës 2011 – 2020 . Për të gjithë 
periudhën dhjetëvjeçare, përqindja bruto e migracionit neto ishte -62.7, që do të thotë që për çdo 1,000 banorë 
vendi humbiste 62.7 persona për shkak të migracionit.
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45. Stanford Encyclopaedia of Philosophy (2021). Positive and Negative Liberty. Positive and Negative Liberty. First published Thu Feb 27, 2003; 
substantive revision Fri Nov 19, 2021. Gjendet në: https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ 

5. DINAMIKAT E MIGRACIONIT NDËRKOMBËTAR 
NGA SHQIPËRIA

Migracioni i suksesshëm i një personi përcaktohet nga një mori faktorësh, duke nisur nga vendimet që merr 
migranti dhe nga faktorë që janë jashtë kontrollit të tij. Në këtë kapitull do të diskutohen dinamikat e migracionit 
nga Shqipëria drejt vendeve të destinacionit. Në mënyrë specifike, do të përpiqemi t’i kthejmë përgjigje pyetjes se 
cilat janë forcat/motivet kryesore që shtyjnë individët dhe familjet e tyre jashtë shtetit. Analiza do të hedhë dritë 
nëse motivet dhe kufizimet janë të njëjta për grupe të ndryshme të shoqërisë sipas moshës, gjinisë, nivelit arsimor 
dhe prejardhjes fetare. 

Pavarësisht nga puna e jashtëzakonshme voluminoze e bërë në rang ndërkombëtar ku përshkruhen tendencat 
dhe karakteristikat e migracionit ndërkombëtar global nuk ka ende një model të integruar teorik për të shpjeguar 
procesin e migracionit ndërkombëtar, i cili do të merrte në konsideratë të gjitha aspektet e ndryshme të migracionit 
në nivel individual, meso dhe makro. Gjatë viteve, shumë hulumtues kanë përdorur modelin e faktorëve “shytës-
tërheqës” për të shpjeguar vëllimin dhe drejtimin e migracionit ndërkombëtar dhe për të marrë në shqyrtim 
shkaqet e tij kryesore. Modeli i faktorëve “shtytës-tërheqës” është i dobishëm për të shpjeguar faktorët negativë 
(shtytës) në vendin e origjinës që detyrojnë njerëzit të largohen drejt një vendi tjetër, bashkë me faktorët pozitivë 
(tërheqës) në vendin pritës që i tërheqin njerëzit të shkojnë atje (Eurostat, 2000). Gjatë viteve të fundit janë vënë 
re pamjaftueshmëri të modelit shtytës-tërheqës. Kështu, për ta ilustruar, de Haas (2021) shpjegon se modeli i 
faktorëve “shtytës-tërheqës” është i pamjaftueshëm për të shpjeguar proceset e ndërlikuara sociale që janë në 
themel të migracionit. Dobësitë/të metat e modelit qendrojnë në faktin se modeli në të vërtetë tregon disa nga 
faktorët që luajnë rol në migracion, por nuk arrin të shpjegojë rolin ekzakt të këtyre faktorëve. 

Shkaqet makro-ekonomike të migracionit 

Ndonëse do të përdoren shumë aspekte të modelit shtytës-tërheqës analiza jonë do të shkojë një hap më tej 
për të kuptuar më në thellësi dinamikat e migracionit shqiptar. Në këtë studim do të përdoret kuadri i aspiratave-
aftësive për të hyrë më thellë në vendimet që marrin njerëzit për të lënë gjithçka pas dhe për të migruar në një 
vend tjetër. Kuadri i aspiratave-aftësive u prezantua nga Carling (Journal of Ethnic and Migration Studies) dhe 
më vonë u përmirësua nga Carling and Schewel (2018) dhe De Haas (2021). Skema e mëposhtme përshkruan 
shkurtimisht atë kuadër, ndërsa për një shpjegim më të hollësishëm lexuesi duhet t’i referohet De Haas (2021). 
Baza e kuadrit qendron në faktin se migracioni është funksion i aspiratave dhe aftësive njerëzore. Dhe as aspiratat 
dhe as aftësitë nuk janë statike, por karakateristika dinamike të individit. Kështu p.sh. nëse kushtet e jetesës me 
kalimin e kohës përkeqësohen, rriten aspiratat e individit për të lëvizur jashtë shtetit. Aspiratat për mirëqenie 
materiale dhe sociale mund të jenë të lidhura fuqimisht madje edhe në mënyrë iracionale ndonjëherë me 
migracionin. De Haas (2021) lidh aspiratat e migracionit me “kulturën, arsimin, dispozitat personale, identifikimin, 
informacionin dhe imazhet ndaj të cilave personat ekspozohen”. 

Njerëzit që dëshirojnë të migrojnë mund të lëvizin vetëm nëse kanë mundësi të kapërcejnë pengesa specifike dhe 
të përdorin mundësitë që u jepen (Carling & Schewel, 2018). Kështu p.sh. pengesat mund të jenë politika kufizuese 
migratore në vendet pritëse, mundësi të pakëta për punëtorët e pakualifikuar, kostot e larta të migracionit dhe 
proceset makro-ekonomike. Aspiratat dhe mundësitë/aftësitë e individëve formohen nga liria e tyre për të migruar. 
Në këtë kontekst, kuadri i aspiratave migratore bën dallim mes lirive negative dhe atyre pozitive: “koncepti i lirisë 
negative i referohet mungesës së pengesave të ndryshme” De Haas, 2021). Liritë negative mund të perceptohen 
si mungesa e kufizimeve të jashtme në aftësitë vepruese të individit. Kufizimet më flagrante të lirive negative 
vendosen nga qeveritë, të tilla si: politikat kufizuese dhe shtypëse. Liritë pozitive janë të lidhura me lirinë e individit 
për të jetuar jetën. pra, nocioni i lirisë negative mund t’i atribuohet më shumë faktorëve të jashtëm që ndikojnë 
në aftësitë vepruese të individit, ndërsa liritë pozitive lidhen me faktorët e brendshëm të individit45. 
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Burimi: De Haas, 2021

Liritë negative dhe pozitive janë të rëndësishme kur vjen fjala për të shpjeguar lidhjen midis mjedisit makro-
strukturor dhe aspiratave dhe aftësive/mundësive të individit për të migruar. Për të migruar njerëzve u duhet të 
marrin në konsideratë si liritë negative, ashtu edhe ato pozitive për të ndërmarrë hapin për të lëvizur në një vend 
tjetër. kështu p.sh. mund të mos ketë pengesa negative sa i takon faktit që qeveritë ua mundësojnë shtetasve të 
tyre lëvizjen e lire nga një vend në tjetrin për të jetuar atje, si në rastin e BE, por individëve mund t’u mungojë liria 
pozitive, duke qenë se mund të mos kenë të ardhura të mjaftueshme për të lëvizur.

Kombinimi i aspiratave të duhura me mundësitë u jep individëve mundësinë për të migruar në një vend tjetër, 
apo nëse duan të mos migrojnë dhe të qendrojnë në shtëpitë e tyre. Vendimi për të migruar ose jo mundet që 
në vetvete të influencojë vendimmarrjen për të migruar sërisht dhe për t’u dhënë edhe të tjerëve mundësinë për 
të migruar. Kështu p.sh. paratë e fituara nga migracioni mund të sigurojnë mundësinë për të migruar sërisht pasi 
individi është kthyer në vendin e origjinës. Në raste të tjera, remitancat që vijnë nga jashtë mund të përdoren 
nga anëtarët e familjet apo të tjerë për të financuar kostot e tyre të migracionit. Po ashtu edhe përvojat e të 
tjerëve nga vendi pritës mund të jenë një tjetër element motivues ose jo për të migruar sërish (ose jo). Historitë 
e migrantëve të kthyer mund të influencojnë vendimin e të tjerëve për të migruar. 

Në këtë kapitull do të studiohen lidhjet e ndryshme midis elementeve të kuadrit të aspiratave-mundësive dhe 
do t’i aplikohen modeleve të migracionit që konstatohen në Shqipëri. Sa të jetë e mundur marrëdhëniet midis 
vendimeve të individëve për të migruar do të lidhen me mjedisin makro-strukturor. 

Siç është diskutuar më parë shkaku thelbësor i migracionit masiv nga Shqipëria drejt vendeve të tjera është 
zhvillimi i ulët ekonomik i vendit dhe mundësitë e pakta. Këto kushte makro mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
në aspiratat e individëve për t’u larguar nga vendi dhe për të migruar në kërkim të një standardi më të mirë 
jetese. Figura nr. 5.1 bën një krahasim të PBB-së për frymë në Shqipëri me disa nga vendet kryesore pritëse për 
migrantët shqiptarë. Treguesit shprehen në përqindje, me 27 vendet e BE-së të marra së bashku si 100 përqind. 
Shifrat kombëtare paraqiten në çmime faktike, bazuar në standard të fuqisë blerëse në millionë . Grafiku tregon 
qartë dallimin në pozitën ekonomike midis Shqipërisë dhe vendeve tradicionale të destinacionit të migracionit. 
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Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin

Nga viti 2012 deri në vitin 2019, PBB-ja e Shqipërisë për frymë ishte tre herë më e ulët nga PBB-ja për frymë e 
gjithë BE-së. Në krahasim me Gjermaninë, e cila po shndërohet në një destinacion të preferuar për migracion, 
PBB për frymë e Shqipërisë është katër herë më e vogël. Është me interes fakti se rënia e niveleve të migracionit 
nga Shqipëria drejt Greqisë koincidon me rënien ekonomike të kësaj të fundit. Ndërsa në vitin 2012, PBB për 
frymë në Greqi ishte te 71.4 përqind e nivelit të BE-së, në vitin 2019, ajo ra në 62.4 përqind. Gjithashtu, edhe Italia 
pësoi një rënie të PBB-së për frymë gjatë së njëjtës periudhë. Megjithatë kjo nuk solli ulje të ndjeshme direkte të 
migrantëve në Itali. 

Të lidhura ngushtë me nivelet e ulta të PBB-së për frymë në vend janë nivelet e larta të varfërisë. Sipas Raportit 
të Stafit të FMN-së në kuadrin e Konsultimeve 2021 Neni IV (2021), Shqipëria ka një ndër nivelet më të larta 
të varfërisë në Ballkanin Perendimor, por mbulesa e mbrojtjes sociale mbetet një nga më të ultat (FMN, 2021). 
Sipas FMN-së (2021), 30.8 përqind e popullatës në Shqipëri jetonte nën nivelin kombëtar të varfërisë (treguesi i 
varfërisë për frymë). Varfëria për Shqipërinë përcaktohet si personat që jetojnë me më pak se 5.5 dollarë në ditë 
sipas standardeve të rishikuara të fuqisë blerëse për vitin 2011 (SFB). Kjo shifër ishte pak më e ulët nga ajo e vitit 
2019 (31.8 përqind) dhe 2020 (32.6 përqind). Në vitin 2021, e mori lehtësisht veten nga tendenca negative që 
kishte nisur në vitin 2014, nga efektet shkatrimtare të tërmetit të vitit 2019 dhe nga pandemia e COVID-it. Niveli 
i varfërisë së Shqipërisë është shumë më i lartë nga ai i vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor: niveli i varfërisë 
në vitin 2021 ishte 20.9 përqind në Kosovë, 16.9 përqind në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 17.7 përqind në 
Malin e Zi dhe 17.1 përqind në Serbi (FMN, 2021). Si kushtet ekonomike të vendit, ashtu edhe nivelet e larta të 
varfërisë janë stimuj të rëndësishëm për njerëzit që të gjejnë punë jashtë vendit. 

Një tregues tjetër makro-ekonomik që luan një rol themelor në vendimmarrjen e individëve për t’u larguar jashtë 
vendit është niveli i përgjithshëm i pagave në vend në krahasim me vendet e tjera. Përpara se të vendosin të 
migrojnë, personat të cilët largohen për kushte më të mira jetese jashtë vendit do të vlersojnë se sa të ardhura do 

46. “Standardet e Fuqisë Blerëse “(SFB) (CP_MSFB) janë njësi fiktive “monedhe” që heqin dallimet në fuqinë blerëse, dmth nivele të ndryshme çmimesh në vende 
të ndryshme. Këto baraza përftohen nga mesatarja e ponderuar e raporteve të çmimeve relative në lidhje me një shportë homogjene mallrash dhe shërbimesh, të 
krahasueshme dhe përfaqësuese për cdo vend. Ato janë të fiksuara në një mënyrë që e bënë fuqinë mesatare blerëse të një euro në BE të barabartë me një SFB. Seritë 
e SFB duhet të përdoren për krahasime mes vendeve në një vit specifik, por jo për krahasime me kalimin e kohës sepse nuk përbëjnë seri kohore. Përkufizim i marrë 
nga: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/nama10_e
47. Informacioni është marrë nga baza e të dhënave e Eurostat-it: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_pc/default/table?lang=en sms.htm 

Figura nr. 5-1. Përqindja e PBB-së për frymë për 27 vendet në total të BE (sipas standar-
deve të fuqisë blerëse në milion), çmimet aktuale, 2021- 2015 -2019, Eurostat.47
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të jenë në gjendje të bëjnë në vendin e destinacionit dhe t’i krahasojnë ato me të ardhurat që sigurojnë në vendin 
e tyre. Figura nr. 5.2 hedh dritë mbi disa prej këtyre diferencave, me kostot mesatare për orë të fuqisë punëtore 
për BE-në dhe disa nga vendet e përzgjedhura. Duke bërë krahasimin duhet mbajtur parasysh se informacioni në 
grafik nuk i referohet nivelit të pagës per se, por përfshihen “pagat dhe rroga në “cash” dhe natyrë, kontributet 
për sigurimet shoqërore dhe taksat e punësimit që llogariten si kosto të fuqisë punëtore, duke hequr çdo lloj 
subvencioni'48

Përveç pagës së punëtorëve, këto kosto shtesë të fuqisë punëtore mund të jenë shumë të ndryshme në vende të 
ndryshme. Pavarësisht këtyre mangësive, figura nr. 5.2 tregon qartë dallimet e jashtëzakonshme midis Shqipërisë 
dhe vendeve pritëse. Kostot e krahut të punës në Shqipëri janë afërsisht dhjetë herë më të vogla sesa në të gjithë 
BE-në në tërësi: 2.6 euro në orë kundrejt 25.6 euro në orë. Ndërsa Greqia ka kosto shumë më të ulta të fuqisë 
punëtore për orë nga mesatarja evropiane, disa nga vendet e preferuara të migrantëve shqiptarë kanë rezultate 
(renditje) shumë më të larta. Ky mund të jetë gjithashtu një tregues përse migrantët gjithmonë e më shumë po 
largohen nga Greqia si vend i preferuar destinacioni. Ndonëse vende të tjera të Ballkanit gjithashtu kanë kosto të 
fuqisë punëtore shumë më të ulët nga mesatarja evropiane, ata gjithsesi kanë renditje më të lartë sesa Shqipëria. 
Faktorë të tjerë makro-strukturorë kontribuojnë te faktorët themelorë të migracionit ndërkombëtar nga Shqipëria 
dhe influencojnë aspiratat e individëve për të migruar. Një faktor i rëndësishëm është gjendja dhe cilësia e sistemit 
arsimor në vend, sidomos në nivele universitare. Në vitin 2017, Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim/
Banka Botërore vlerësuan nevojën për aftësi për punësim dhe produktivitet (Banka Botërore, 2018a). Vlerësimi u 
bazua në Anketën STEP të vitit 2017 për punëdhënësit, me 600 firma të regjistruara në Shqipëri. Ndër të tjera nga 
anketa doli se: “cilësia e ulët dhe niveli (i ulët) arsimor janë pengesë për të gjetur punë dhe kufizojnë perspektivat 
e punësimit mes të rinjve” (Banka Botërore, 2018a). Në Programin për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve 
(PISA), OECD-ja çdo tre vjet bën vlerësim të nivelit të aftësive dhe dijeve për fëmijët në moshën 15-vjeçare. 
Anketa e vitit 2018 konstatoi se nxënësit në Shqipëri renditeshin poshtë mesatares së vendeve të OECD-së në 
lexim, matematikë dhe shkenca. Niveli më i lartë i perceptuar i arsimit është një faktor që frymëzon të rinjtë për 
të migruar në shtete të tjera. Pavarësisht renditjes së ulët u vu re se nxënësit në Shqipëri kishin patur progres të 
shpejt në të tria lëndët, sidomos në matematikë. Gjatë viteve 2012 - 2018, rezultatet e ulta në matematikë ranë 
me 18 pikë përqindjeje (OECD, 2019). 

5.1 Kornizat e aspiratave nga migracioni

Në këtë dokument do të aplikojmë kuadrin e aspiratave nga migracioni për situatën në Shqipëri. Në fillim do të 
shohim aspiratat e shqiptarëve për të migruar jashtë shtetit dhe mundësitë e tyre për ta realizuar një gjë të tillë. 
Më pas, bazuar mbi aspiratat e tyre dhe mundësitë për të lëvizur jashtë shtetit, ata mund të vendosin të migrojnë 
ose jo. Kjo dilemë shpjegohet në seksionin 5.3 që trajton vendimmarrjen për migruar apo për të qëndruar në 
Shqipëri. 

Figura nr. 5-2. Totali mesatar 
i kostos së orës së punës së 
fuqisë punëtore për BE-në 
dhe disa vende të zgjedhura 
(në Euro) Eurostat49

Source: Eurostat statistical database.

48. Përkufizimi i marrë nga: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lc_lci_lev_esms.htm
49. Të dhënat për grafikun janë marrë nga Eurstat-i:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev/default/table?lang=en
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Figura nr. 5-3. Arsyet e 
migracionit sipas periudhave, 
për migrantët ekzistues

Burimi: INSTAT, 2019 AKMF

50. Intervista me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ), 28 shkurt 2022, Drejtoria Konsullore

5.1.1 Aspiratat

Aspektet e kufizimeve të lirisë negative luajtën një rol të rëndësishëm gjatë fillimeve të migracionit në fillimet 
e viteve ‘90. Pas 40 vitesh regjim të ashpër komunist, kur njerëzit vriteshin nëse kalonin kufirin, njerëzit fituan 
lirinë të dilnin jashtë shtetit. Mungesa e stabilitetit politik dhe vështirësitë ekonomike të periudhës së tranzicionit 
krijuan një “grup” migrantësh të mundshëm që donin të largoheshin nga vendi. Në verën e vitit 1990, “migrantët 
e ambasadave” nisën valën e migracionit ndërkombëtar nga Shqipëria, kur 5,000 shqiptarë kërkuan strehim në 
selitë e ambasadve evropiane në Tiranë. Largimi i tyre i suksesshëm, kryesisht drejt Italisë nxiti me mijëra të tjerë 
ta provonin fatin në të njëjtën mënyrë. Në jug të vendit shumë individë e kapërcyen me këmbë kufirin dhe u futën 
në Greqi (Dahinden, 2013). 

Në fillesat e migracionit nga Shqipëria drejt vendeve fqinje ishte fakt i pranuar se shqiptarët do të kërkonin azil 
për shkak të trazirave që po përshkonin vendin. Megjithatë, në vitin 1992 shumica e vendeve evropiane vendosën 
politika më kufizuese kufitare dhe shumica e kërkesave për azil nga shqiptarët u refuzuan. Këto kufizime prekën 
rëndë lirinë negative të migrantëve të mundshëm shqiptarë. Për t’i kapërcyer këto kufizime, shumë migrantë hynë 
nga Shqipëria në vende të tjera evropiane në mënyrë të parregullt për të përmbushur aspiratat e tyre për një jetë 
më të mirë. Gjatë një interviste me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) u përmend se migracioni 
i parregullt shpesh varet nga niveli arsimor. Personat e arsimuar në universitete zakonisht migrojnë në rrugë të 
rregullt, ndërsa individët me nivel të ulët arsimor dhe të dobët nga pikëpamja ekonomiko-shoqërore shpesh i 
kthehen migracionit të parregullt . 

Motivet e migracionit të individëve përbëjnë një nga pyetjet më të shpeshta të sondazheve dhe anketimeve. Në 
Anketën Kombëtare të Migracionit në Familje (AKMF) të vitit 2019, intervistuesit i pyetën familjarët që kishin 
mbetur pas për motivet e migracionit të anëtarit apo anëtarëve të familjes që kishin ikur në migracion. Në figurën 
nr. 5.3 jepet përgjigja për këtë pyetje. Kategoritë janë kryqëzuar me kohëzgjatjen e migracionit. Kjo u bë për të 
vlerësuar nëse motivi i migracionit kishte ndryshuar në vite. U përdorën tri periudha: 1990 – 1999, 2000 – 2009 
dhe 2010 – 2019. Nuk duhet të jetë aspak surprizë që arsyet më të rëndësishme për migrim lidheshin me kushtet 
ekonomike, d.m.th., “për arsye financiare” dhe “ për kushte më të mira pune dhe jetese”. Gjatë periudhës 2010 
– 2019, 32.5 përqind e anëtarëve të familjeve të migrantëve theksuan se migracioni ishte për arsye financiare dhe 
32.3 përqind theksuan se migracioni ishte për standard më të mirë jetese dhe punë më të mirë. Kjo do të thotë 
se dy nga tre migrantë kishin shkuar jashtë për arsye ekonomike. 
Figura nr. 5.3 gjithashtu tregon qartë se me kalimin e kohës ky model ndryshoi ndjeshëm. Gjatë dhjetë viteve të 
para të valës së migracionit(1990 – 1999), arsyet ekonomike zinin 85 përqind, 40.8 përqind arsyet financiare dhe 
45.0 përqind kërkesa për punë më të mirë dhe kushte më të mira jetese. Me kalimin e viteve, arsyet familjare dhe 
arsimi nisën të kishin më shumë peshë. Gjatë viteve 2010 – 2019, pothuajse një në katër migrantë ishte larguar 
për arsye familjare dhe 7.4 përqind për shkollim. Gjatë viteve 1990 – 1999, këto përqindje ishin përkatësisht 9.9 
dhe 3.5 përqind. 
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Sipas bazës së të dhënave të Eurostat-it, përqindja e lejeve sipas motivit është shumë më e ndryshme nga ajo e 
paraqitur në AKMF (shih Tabelën nr. 6.1). Në bazën e vet të të dhënave, Eurostat-i dallon vetëm katër kategori: 
1) arsye familjare, 2) arsye shkollimi, 3) veprimtari të shpërblyera dhe 4) arsye të tjera. Tabela 5.1 tregon numrin 
dhe përqindjen e migrantëve shqiptarë që kanë marrë lejen e parë të qëndrimit në Greqi, Gjermani, Itali dhe BE 
sipas viteve dhe motivit të migracionit. Këto shifra përfshijnë të gjitha llojet lejeve, d.m.th.: nga 3 - 5 muaj, 6 - 11 
muaj dhe 12 muaj e sipër. U përzgjodhën vitet 2019 dhe 2020 për të parë efektin e mundshëm të pandemisë 
CODID-19 për arsye migracioni. Në krahasim me vitin 2019,numri i lejeve të qëndrimit ra ndjeshëm nga 60,384 
në 37,592. 
Tabela 6.1 tregon se Gjermania në vitin 2019, si një vend relativisht i ri destinacioni, dha më shumë leje të para 
qëndrimi sesa Greqia: 8,308 leje kundrejt 7,768. Në vitin 2019 dhe 2020, përqindja e lejeve për veprimtari të 
shpërblyera, midis të gjitha lejeve ishte njësoj si, në Itali ashtu edhe në Greqi. Megjithatë, përqindja për veprimtari 
të shpërblyera shënoi një rënie të ndjeshme në Gjermani nga 33.6 përqind në vitin 2019 në vetëm 8.0 përqind në 
vitin 2020. Kjo mund të jetë edhe për arsye të politikave kufizuese nga pandemia e COVID-19. Si në vitin 2019 
dhe në vitin 2020, 

Motivi i migracionit ishte shumë i ndryshëm mes burrave dhe grave. Figurat nr. 5.4.a. dhe 5.4.b tregojnë motivet e 
migracionit të përmendura në AKMF-në e vitit 2019. Për çdo periudhë, përqindja e grave të larguara për motive 
financiare apo punësimi ishte shumë më e ulët sesa për burrat. Nga viti 2010 - 2019, 42.3 përqind e migrantëve 
ishin larguar për arsye financiare dhe 36.6 përqind për punë më të mirë dhe kushte më të mira jetese. Te gratë 
këto përqindje ishin përkatësisht 17.0 dhe 25.4. Dallimi më i rëndësishëm midis migrantëve meshkuj dhe femra 
ishte se përqindja e grave që ishin larguar për arsye familjare ishte shumë më e lartë sesa për burrat. Nga viti 2010 
deri në vitin 2019, 11.9 përqind e gjithë migrantëve meshkuj ishte larguar për arsye familjare, ndërsa për gratë 
kjo shifër ishte 43.9 përqind. Kjo tendencë tregon se pas vitit 2010, modeli i migracionit kishte ndryshuar. Më 
përpara kishte pasur më shumë burra që migronin në mënyrë të pavarur; pas vitit 2010, migracioni u shndërrua 

Tabela nr. 5-1. Përqindja e migrantëve shqiptarë që morën lejen e parë të qëndrimit në Greqi, Gjermani dhe 
Itali në vitet 2019 – 2020, sipas motivit të migracionit 

Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin

51. Baza e të dhënave e Eurostat-it MIGR_RESFIRST__custom_1820494. Të marra nga: https://aSFBso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
52. Intervistat e aktorëve të interesit me INSTAT-in,
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Figura nr. 5.4-b. Motivet e migracionit sipas periudhave, për migrantet aktuale femra

Figura nr. 5.4-a. Motivi i migracionit sipas periudhës, për migrantët meshkuj 
aktualisht në migracion

Burimi: INSTAT, AKMF, 2019

Source: INSTAT, 2019 NHMS.
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në një fenomen familjar ku gratë dhe fëmijët që kishin mbetur pas lëviznin për t’u bashkuar me bashkëshortët apo 
baballarët. Kjo tendencë përmendet dhe nga INSTAT52, sipas të cilit konstatohet se tashmë ka një balancë më të 
mirë gjinore në migracion duke qenë se migracioni përfshin të gjithë familjen e cila largohet nga vendi. Megjithatë, 
migracioni është influencuar nga dinamikat dhe dimensionet gjinore. 
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Shkollimi (arsimi) mbetet një motiv i rëndësishëm për migracionin te të rinjtë. Mes djemve, motivi arsimor i 
migracionit përbënte 6.4 përqind të migrantëve aktualë nga periudha 2010 deri në vitin 2019. Midis femrave 
kjo përqindje ishte 9.0. Synimet për të gjetur një shkollim më të mirë jashtë vendit janë një faktor thelbësor që 
shtyn studentët/nxënësit të migrojnë. Në një studim me një grup prej 163 studentësh nga Universiteti Mesdhetar 
Shqiptar (Sahatcija et al.) (2020) u konstatua se synimet për një arsimim më të mirë jashtë vendit influenconin 
vendimin e studentëve për të migruar. 

Motivet e migracionit varen nga gjendja ekonomike e individit përpara migracionit. Tabela nr. 5.2 tregon motivet e 
migracionit të migrantëve aktualë, sipas gjendjes së tyre ekonomike përpara migracionit, sipas AKMF të vitit 2019. 
Motivi financiar dhe kushtet më të mira të jetesës janë thelbësore si për personat e punësuar, ashtu edhe për 
ata që ishin të papunë përpara migracionit. Kjo është shumë më pak e vërtetë për kategoritë e tjera të statusit 
ekonomik. Nuk është surprizë që arsimi është arsyeja kryesore për ata që ishin studentë përpara se të migronin. 
Për personat me aftësi të kufizuar dhe pensionistët shëndeti ishte arsyeja kryesore e migracionit. 

5.1.2 Mundësitë

“Kur njerëzit dëshirojnë të largohen, rezultati varet nga mundësitë që kanë për ta kthyer dëshirën në realitet, duke 
marrë parasysh vështirësitë dhe mundësitë që ka një kontekst specifik. Konvergimi i pamundur e faktorëve futet 
te koncepti i së ashtuquajturës “mundës/aftësi” në modelin e aspiratave/mundësive” (Jørgen Carling & Kerilyn 
Schewel, 2017). Në Shqipëri ekzistojnë dy pengesa të rëndësishme për të realizuar migracionin: a) politikat e 
imigracionit në vendet e destinacionit që kufizojnë se kush mund të migrojë në një vend dhe për çfarë qëllimi 
dhe b) kushtet familjare të individit që e bëjnë të vështirë migracionin. Këto kushte mund të lidhen me përbërjen 
familjare, p.sh. nëse ka familja fëmijë të vegjël, apo prindër të moshuar për të cilët duhet të kujdeset. Një pengesë 
tjetër mund të jetë që familja nuk ka të ardhura të mjaftueshme të paguajë për migracionin. Lëvizja nga një shtet 
në tjetrin mund të kërkojë dhe të ketë kosto të larta të udhëtimit, dokumentacionit, humbje të të ardhurave, etj. 
Pengesat për migracionin shpesh janë më kufizuese për personat me nivel më të ulët arsimor dhe status më të 
dobët shoqëror, duke qenë se këtyre shpesh u mungojnë mjetet financiare për të migruar, por edhe sepse vendet 
pritëse preferojnë migrantë të kualifikuar dhe përpiqen të kufizojnë flukset e individëve të pakualifikuar ose pak 
të kualifikuar” (Jørgen Carling & Kerilyn Schewel, 2017). 

A. Politikat kufizuese të imigracionit

Kuadri i politikave migratore të BE-së qeveris migracionin e shqiptarëve drejt vendeve të BE-së. Politikat e 
imigracionit të BE-së mund të ndahen mes politikave për menaxhimin e migracionit të rregullt dhe politikave për 
flukset e azilkërkuesve. Të dy grupet e migrantëve përballen me procedura komplet të ndryshme për hyrjen e 
tyre në BE. 

Tabela nr. 5-2. Perqindja e migrantëve shqiptarë që kishin marrë lejen e parë të qëndrimit në Greqi, Gjermani 
dhe Itali, sipas vitit dhe motivit të migracionit

Burimi: Databaza e Eurostat-it për migracionin
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53 Marrë nga faqja zyrtare e Komisionit Evropian, zyra për Migracionin dhe Punët e Brendshme. Qasja Globale mbi Migracionin dhe Lëvizjen 
(QGML) (dt. 23 shtator 2022), https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/glossary/global-qasja-migration-and-mobility-gamm_en
54. Informacioni është marrë nga faqja zyrtare e Institutit për politikat migratore (IPM): https://www.migrationpolicy.org/news/europe-talent-
partnerships

Politikat e BE-së për migracionin e rregullt për shumë vite kanë pasur si objektiv menaxhimin dhe kontrollin e 
migracionit nga vendet që nuk janë anëtare të BE-së. Megjithatë, ekziston nevoja për fuqi punëtore të kualifikuar 
dhe të pakualifikuar për t’iu kundërpërgjigjur rënies së numrit të lindjeve që po ndodh prej shumë vitesh. Sipas 
llogaritjeve të Komisionit Evropian fuqia punëtore do të tkurret me 18 milionë individë nga viti 2015 - 2035 
(Mortera-Martinez C. & Oppenheim B., 2018). Ndaj edhe për t’iu përgjigjur kësaj sfide, BE-ja ka zhvilluar një 
kuadër të politikave migratore. Shtylla kurrizore e kuadrit evropian të politikave të migracionit të jashtëm është 
Qasja Globale mbi Migracionin dhe Lëvizjen (QGML) e nënshkruar në vitin 2005 dhe e vlerësuar në vitin 2011. 
Brenda QGML theksohen katër fusha/aspekte: a) organizim më i mirë i migracionit të rregullt, b) parandalimi dhe 
ulja e migracionit të parregullt drejt BE-së, c) përmirësimi i sinergjisë midis migracionit dhe zhvillimi e fuqizimi i 
sistemeve të mbrojtjes së migracionit ndërkombëtar dhe dimensioni i jashtëm i migracionit53. 

Në të ardhmen, BE-ja duhet të marrë masa me vendet partnere për t’i përputhur më mirë nevojat për krah pune 
me aftësitë/kualifikimet e migrantëve. Për këtë arsye, BE-ja planifikon të zbatojë Partneritetin e parë të Talenteve, 
“ku do të kombinohen skemat e lëvizjes të punëtorëve dhe studentëve me mbështetjen përkatëse për ngritjen e 
kapaciteteve në vendet e origjinës së migrantëve në Afrikë, në Evropën Lindore dhe Ballkanin Perendimor. Ndërsa 
në shkallë më të vogël, këto partneritete janë shenjë e një ndryshimi të rëndësishëm në qasje duke bashkuar 
mundësitë e migracionit me investimet shumë të nevojshme afatgjata në fusha si: vlerësimi i tregut të punës, 
arsimi, ri-integrimi dhe përfshirja e diasporës”54. 

Aktualisht, duke qenë se Shqipëria është vend kandidat në BE, shtetasit shqiptarë nuk kanë nevojë për vizë për 
qëndrime afatshkurtra në vendet e Schengen-it. Rregullat për leje pune për shqiptarët janë të ndryshme nga një 
shtet në tjetrin, d.m.th. që leja që merret në një shtet të zonës Schengen mund të mos jetë i vlefshëm në një tjetër. 
Përjashtim bën Karta blu (Blue Card) e BE-së që i mundsëon mbajtësit të saj të jetojë dhe punojë në cilindo vend 
të zonës Schengen. Megjithatë, ky sistem është i kufizuar për personat e shkolluar me përvojë të mjaftueshme 
profesionale. Aplikantët duhet gjithashtu të kenë kontrate të vlefshme pune apo një ofertë zyrtare punësimi. 

Rregullat që aplikohen për azilkërkuesit brenda BE-së janë shumë më kufizuese. Në periudhën 2014 - 2016, mbi 
1.2 milionë azilantë për herë të parë, shumica e të cilëve vitin nga Siria, u regjistruan në BE, duke e vendosur 
përballë sfidave sistemin e kontrollit kufitar të saj. Sipas Rregullores së Dublinit të BE-së, përgjegjësia për 
regjistrimin dhe përpunimin e azilkërkuesve i takon vendit Schengen ku ata kanë shkelur fillimisht. Megjithatë, me 
fluksin masiv të migrantëve në vende si Greqia dhe Italia, refugjatët u lejuan të udhëtonin më tej drejt vendeve 
të tjera pa një përpunim zyrtar. Vendet e destinacionit përfundimtar si: Gjermania, Suedia, Austria, vendet e 
Beneluksit dhe Finlanda nuk ishin në gjendje t’u bënin ballë numrave shumë të mëdhenj dhe u përballën me një 
“të përpjetë” të fortë. Mungesa e fondeve për agjencinë evropiane kufitare (Frontex) dhe Zyrën evropiane të 
mbështetjes për Azilin si edhe baza e dobët ligjore gjithashtu kufizuan reagimin efikas ndaj krizës. Për të qetuar 
disa sfida të menjëhershme, Këshilli i Evropës i zhvendosi 160,000 refugjatët që ishin në Itali dhe Greqi drejt 
vendeve të tjera Schengen. Kufijtë e jashtëm u pajisën me qendra përpunimi (“vatra”), u arritën marrëveshje për 
të ulur fluksin migrator me shtete të tjera dhe u siguruan më shumë fonde për vendet e Lindjes së Mesme për 
të adresuar shkaqet kryesore (Lehne, 2016). Kohët e fundit është nënshkruar një marrëveshje për menaxhimin 
e kufirit midis BE-së dhe Shqipërisë, me qëllim forcimin e kufijve të jashtëm të BE dhe për të bërë të mundur që 
roja bregdetare dhe personeli i kufirit të Frontex të dislokohej në Shqipëri në rast të një vale të paparashikuar 
migratore (Euronews, 2019). Përveç kësaj, një sërë shtetesh të tjera të BE-së vendosën politika të mëtejshme 
kufizuese imigracioni, për të ulur fluksin e migrantëve nga vende të caktuara, përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas 
argumenteve të Mortera-Martinez C. dhe Oppenheim B. (2018), reagimi i BE-së ndaj krizës së refugjatëve kishte 
për qëllim të ulte sa më shumë të ishte e mundur të ardhurve dhe të kthente pas sa më shumë prej tyre. 

Mosnjohja e rregullave dhe rregulloreve të migracionit mund të pengojë migrantët e mundshëm të shkojnë jashtë 
shtetit. Gjatë intervistave me aktorët e interesit në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA) na u 
tha se ata i këshillojnë migrantët në përpjekjet e tyre për të lëvizur jashtë shtetit. AKPA nuk e nxit emigracionin në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, por u jep informacion individëve që i afrohen Agjencisë. Megjithatë, për të interesuarit, 
AKPA jep informacion mbi rregullat për mënyrën e futjes në shtete të ndryshme. AKPA nuk ka asnjë detyrim ligjor 
për dhënien e informacionit për migrantët, por personeli i saj përpiqet t’u japë informacion bazë në lidhje me disa 
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56. Informacioni është dhënë në intervistat me aktorët e interesit, MEPJ: 28 shkurt 2022.
57. Parimet janë marrë direkt nga burimi.

nga vendet e BE-së për të patur migrim të rregullt (si p.sh. në Gjermani), se cilat kritere duhet të plotësojnë dhe 
cilat janë rreziqet për t’u përzënë apo për t’u gjobitur, për të shkuar në burg apo në gjobat në rast se u mungon 
dokumentacioni i duhur . Gjithashtu, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) shpërndan informacion 
për të këshilluar komunitetin në lidhje me rregulloret e BE-së sa i takon migracionit. Në veçanti, pas liberalizimit të 
vizave u organizua një fushatë intensive me shpërndarje broshurash për të rinjtë në shkolla, me pika informacioni 
dhe në faqen e internetit të MEPJ. Me mbështetje nga BE-ja janë hapur qendra informacioni për BE-në në 61 
bashki shqiptare, ku informacioni jepet me shkrim apo në zyrat e informacionit56.

Sipas Direktivës për Procedurat e Azilit, shtetet anëtare të BE-së mund t’i klasifikojnë shtetet e treta, d.m.th. 
shtetet që nuk janë antëare të BE-së apo territoret me shtetas që nuk e gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë, sipas 
përkufizimit në Kodin për Kufirin e Schengen-it (Neni 2(5) i Rregullores (BE) 2016/399) – si vende të sigurta në 
listat e tyre kombëtare. Një shtet i tretë që konsiderohet “i sigurt” përgjithësisht u përmbahet disa parimeve 
(Komisioni Evropian, n.d.):
 1. Jeta dhe liria nuk kanosen për motive fetare, racore, kombësie, anëtarësie në një grup social apo ideje  
    politike; 
 2. Nuk ekziston rreziku serioz sipas përcaktimit në Direktivën 2011/95/BE (Direktiva e Kualifikimit e  
    Rishikuar);
 3. Respektimin e parimit të mosdëbimit apo kthimit sipas Konventës së Gjenevës mbi statusin 
    e refugjatit dhe protokollit përkatës; 
 4. Respektimin e ndalimit të shpërnguljes, në shkelje të së drejtës për liri nga tortura dhe 
    çdo trajtim tjetër çnjerëzor, mizor apo degradues, sipas përcaktimeve në jurisprudencën ndërkombëtare;
 5. Ekziston mundësia për të përfituar statusin e refugjatit dhe nëse konstatohet se individi 
    refugjat gëzon të drejtën për mbrojtje sipas Konventës së Gjenevës për Refugjatët dhe 
   Protokollit të saj  (Komisioni Evropian, n.d.). 

Pra, një shtet i tretë konsiderohet i sigurt për shtetasit e tij apo për personat pa shtetësi. Shtetet anëtare të BE-së 
e përdorin klasifikimin për të përshpejtuar shqyrtimin e kërkesave për azil dhe shpesh japin argumentim përse e 
kanë refuzuar kërkesën (Këshilli i Evropës për Refugjatët dhe Mërgimin, 2015). Shqipëria është një nga 61 vendet 
që është përfshirë në listën e vendeve të sigurta të origjinës (që nga qershori 2021) (Agjencia e BE-së për Azilin, 
2021). Më shumë se njëzet vende të BE-së, me përjashtim të Maltës dhe Sllovakisë e njohën Shqipërinë si vend të 
sigurtë (Agjencia e BE-së për Azilin, 2021). Ndërsa shtetasit shqiptarë mund të hyjnë në Bashkimin evropian pa 
viza që nga viti 2010 dhe mund të qendrojnë atje deri në tre muaj janë miratuar shumë politika për të garantuar 
që qëndrimi i tyre të jetë i përkohshëm (Guichard, 2020). Një vështrim më i hollësishëm dhe kufizues i politikave 
specifike të vendeve për imigrimin do të përfshijnë Gjermaninë, Italinë dhe Greqinë, duke qenë se ato janë 
destinacione të preferuara për migrantët shqiptarë. Kjo nuk është një panoramë e plotë e mjedisit të politikave 
brenda atyre vendeve, por një përpjekje për të paraqitur politikat më të përshtatshme. 

Gjermania

Ish-kancelarja gjermane, Merkel iu referua krizës së madhe të refugjatëve me shprehjen “ne mund t’ia dalim” dhe 
krijoi të ashtuquajturën “wilkommenskultur” (kultura që refugjatët janë të mirëpritur) që ofronte përfitime sociale 
për personat që ishin në pritje të një përgjigje për kërkesën e tyre për azil. Këta faktorë bashkë me reputacionin 
e vendit që ofron strukturë dhe perspektiva shumë të mira jetike e kthyen Gjermaninë shpejt në një destinacion 
parësor për azilkërkuesit në BE. Ndërsa Italia dhe Greqia konsideroheshin si vende që ishin afër dhe shkohej më 
lehtë, Gjermania ofronte një të ardhme që për azilkërkuesit ishte shumë më e favorshme (DW, 2017) (Hackaj, 
et al., 2016).
Në periudhën midis 2014-2015, numri i personave që aplikonin për azil për herë të parë nga Shqipëria në 
Gjermani u rrit nga afërsisht 8 mijë në 55 mijë (Leitner, 2021). Për t’i bërë ballë fluksit të madh të migrantëve 
dhe për t’u ardhur në ndihmë personave që largoheshin nga lufta civile në Siri dhe konflikte të tjera, Gjermania 
e ndryshoi ligjin për azilin në tetor të vitit 2015, duke shtuar Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi në listën e 
vendeve të sigurta të origjinës (Hackaj et al, 2016). Në kuadrin e “Ligjit për Përshpejtimin e Procedurave të 
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Azilit”, azilkërkuesit shqiptarë u akomoduan në qendra pritëse (pra nuk iu dha strehim) gjatë gjithë kohëzgjatjes 
së procedurës dhe u jepej mbështetje në natyrë në vend të asistencës “cash”. Në kuadrin e ligjit për ripërkufizimin 
e së drejtës të qëndrimit dhe përfundimit të vendqëndrimit, shumica e azilkërkuesve që u ishte refuzuar qëndrimi 
dhe që vinin nga vende që ishin të sigurta u ishte mohuar përkohësisht hyrja sërish në ato vende. Paketa e dytë 
e Azilit u fut në vitin 2016, që presupozonin përshpejtim të procedurave të azilit brenda një periudhe nga 1 -3 
javë. U hartuan disa politika dhe programe për të mbështetur ri-integrimin e migrantëve të kthyer në shoqërinë 
shqiptare me transport, këshillim dhe asistencë në “cash” (Dubow, et al., 2021).
Në fund vetëm 2.6 përqind e aplikimeve të shtetasve shqiptarë në Gjermani për azil u miratuan dhe u konsideruan 
si “të justifikuara”; shumica prej tyre ishin të rinj në grupmoshën 18-35 vjeç. Personave që nuk iu dha azil në 
Gjermani u deportuan në shtetet e tyre të origjinës me shpejtësi (DW, 2017). Procedura të ngjashme u zhvilluan 
gjatë viteve 2015 -2019 në vende të tjera të preferuara destinacioni si p.sh. në Francë, në Mbretërinë e Bashkuar, 
në Greqi dhe Suedi (Dubow, et al., 2021). 
Aspirata e Shqipërisë për anëtarësim në BE është ndër arsyet kryesore të një bashkëpunimi të mirë për çështjet 
e migracionit, duke përfshirë largimin me forcë të shtetasve të vet nga vendet anëtare të BE (Dubow, et al., 2021) 
dhe luftën ndaj migracionit të parregullt në Shqipëri dhe ndaj shtetasve që drejtohen drejt shteteve anëtare të 
BE-së. Afro 2,000 migrantë që u largoheshin konflikteve dhe varfërisë u kapën në Shqipëri gjatë pesë muajve të 
parë të vitit 2021 (Euronews, 2021). Në vitin 2015, Shqipëria nënshkroi një marrëveshje me BE-në për ripranimin 
e personave që qendronin pa autorizim për të garantuar “kthimin e sigurt dhe të rregullt të personave që nuk 
i përmbushnin, apo nuk i përmbushin kushtet për hyrje, qëndrim apo banim në teritoret shqiptare apo në ato 
të një shteti anëtar të BE-së dhe për të lehtësuar transitin e këtyre personave në frymën e bashkëpunimit …” 
(Gazeta zyrtare e Bashkimit Evropian, 2005). 

Për sa i takon migracionit të rregullt për motive punësimi në Gjermani, shtetasit shqiptarë mund të përdorin 
rregulloren e Kartës Blu ose atë të Ballkanit Perendimor. Rregullorja e Ballkanit Perendimor aplikohet për shtetasit 
nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi ose Serbia. Sipas kësaj rregulloreje, shtetasit e 
këtyre vendeve mund të marrin leje pune në rast se kanë kontratë punësimi. Për shtetasit shqiptarë, leja duhet 
të merret në Shqipëri. Pavarësisht aspekteve pozitive për shtetasit shqiptarë, sistemi ka disa kufizime të forta. Në 
faqen zyrtare të “lajmeve Schengen” thuhet se autoritetet gjermane kanë vendosur një sistem llotarie për pesonat 
që duan të lënë takim në ambasadën gjermane, për të aplikuar për leje pune58. 

Italia

Rënia e regjimit komunist në Shqipëri në vitin 1991 u shoqërua me eksodin me anije të shumë shqiptarëve drejt 
brigjeve të Italisë fqinje (Bohm, 1992). Si përpjekje për të administruar flukset migratore drejt Italisë u miratuan 
legjislacione shtesë për migracionin, duke përfshirë ligjin e ashtu quajtur Turco-Napolitano (Ligji nr. 40/1998), që 
u hartua pjesërisht si përgjigje ndaj flukseve migratore të migrantëve të ardhur nga Shqipëria. Ligji u përqëndrua 
tek aspektet e migracionit të parregullt përmes hartimit të marrëveshjeve dypalëshe dhe penaliteteve penale; 
rregullimi i migracionit përmes një sistemi kuotash (p.sh. gjatë vitit 2006 u lejuan të hynin 159 mijë punëtorë 
imigrantë, nga të cilat shumë ishin punëtorë sezonalë); dhe përmes integrimit të rezidentëve të huaj përmes Fondit 
Kombëtar të Imigracionit (Chaloff, 2008). 

Në vitin 2008 u nënshkrua një marrëveshje për migracionin për motive punësimi midis qeverisë së Italisë 
dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë. Kjo marrëveshje nxiste bashkëpunimin në kuadrin e lëvizjes së fuqisë 
punëtore dhe mbështeste të drejtat themelore ndërkombëtare (Organizata Ndërkombëtare e Punës, 2008). Më 
pas u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi (MM) midis Ministrisë të Punës dhe Politikave Sociale të Italisë 
dhe Ministrisë të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta të Shqipërisë, ku specifikohej zbatimi i 
marrëveshjes bazuar mbi përzgjedhjen e punëtorëve nga Shqipëria, kurset e trajnimit, praktikat dhe ndihmën 
për komunitetin rezident dhe remitancat (Organizata Ndërkombëtare e Punës, 2009). Ekzistojnë disa inciativa 
dypalëshe që përmbajnë dispozita për trajnimin specifik të migrantëve. Kështu p.sh. infermierë shqiptarë u trajnuan 
në Italinë e Veriut, por kostot e transaksioneve për migrantët u konsideruan si të larta dhe për disa të pamundura, 
sikundërse edhe u diskriminua për diplomat e huaja (Banka Botërore, 2010). 
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Migracioni i fëmijëve të pashoqëruar dhe të ndarë në Itali është një aspekt që shpesh anashkalohet, pavarësisht 
faktit se Shqipëria mbetej në krye të listës së vendeve të origjinës për fëmijë të pashoqëruar në kujdestari italiane 
deri në vitin 2020. Në vitin 2019, 1,689 të mitur shqiptar të pashoqëruar ishin në mbrojtje të shtetit Italian, 
20.8 përqind e totalit. Pjesa më e madhe të miturve të pashoqëruar ishin djem. Italia ka ligje që parashikojnë 
mbrojtjen e të rinjve, por kur ata mbushin moshën 18 vjeç duhet të largohen nga qendrat pritëse dhe nuk mund 
të përfitojnë më nga programet e strehimit apo mirëqenies. Disa prej të miturve janë kthyer në Shqipëri përmes 
përpjekjeve me familjet që i kanë kërkuar. Ndonëse ka marrëveshje për migrantët shqiptarë në moshë të re në 
Itali, kjo nuk i ka penguar ata të vijnë (Alakbarova, 2019). 

Greqia

Ajo që nisi nga fillimi i viteve 90-të si migracion i parregullt dhe i përkohshëm u shndërrua në vendosje të 
përhershme në Greqi nga fillimet e viteve 2000. Kalimi i parregullt i kufirit greko-shqiptar u ul ndjeshëm në 5,269 
raste në vitin 2011 në krahasim me 40,250 raste në vitin 2009. Kjo rënie e ndjeshme erdhi si pasojë e heqjes së 
regjimit të vizave për shtetasit shqiptarë në vitin 2010 (Komisioni Evropian, 2013), por rënia e papritur ekonomike 
e Greqisë kishte efektin e vet. Megjithatë, migracioni i përkohshëm për punësim sezonal në ekonominë informale 
greke mbetet një nga format më të rëndësishme të migracionit të parregullt nga Shqipëria në Greqi, sidomos për 
ata nuk mundën të siguronin leje pune në vend (Gëdeshi & King, 2018b).

Një pjesë e mirë e kuadrit të politikave migratore të Greqisë erdhi si përgjigje ndaj fluksit masiv të shtetasve 
shqiptarë në Greqi. Kështu p.sh. në vitin 1991, Greqia futi një ligj për kundërpërgjigje ndaj hyrjeve të parregullta 
masive, kryesisht nga shtetasit shqiptarë, duke garantuar lehtësim të deportimin. Ligji i dytë për rregullimin u 
fut në vitin 2001, duke iu dhënë 371,110 imigrantëve leje të përkohëshme qëndrimi. Megjithatë, ky ligj bashkë 
me një ligj të tretë për rregullimin në vitin 2005 nuk arriti të vendoste një mekanizëm të përhershëm dhe të 
qëndrueshëm për rregullimin e qëndrimit të migrantëve. Në përgjithësi legjislacioni grek nuk ka arritur të adresojë 
migracionin e parregullt dhe e ka bërë tejet të vështirë për migrantët shqiptarë të marrin dhe të rinovojnë lejet 
e qëndrimit si pasojë e politikave kufizuese dhe burokratike të imigracionit për motive pune, si edhe për shkak 
të pengesave administrative dhe vonesave të gjata. Ligji i vitit 2005 (ndryshuar me ligjin nr.3536/2007) ishte një 
procedurë e hapur për punëtorët e pakualifikuar dhe procedura më të shkurtra dhe më të thjeshtuara pranimi 
për persona me kualifikime të larta nga shtetas të vendeve të treta. Pavarësisht marrëveshjeve dypalëshe midis 
Shqipërisë dhe Greqisë për sektorë të caktuar të ekonomisë, ku është rënë dakord për kuota vjetore me ftesë 
për punësim sezonal, ato kanë qenë pjesërisht të suksesshme (me përjashtim të individëve që punojnë në bujqësi 
në Greqi). Me liberalizimin e regjimit të vizave me BE-në për shtetasit shqiptarë në vitin 2010, migrantët shqiptarë 
tani mund të hyjnë në Greqi në mënyrë të rregullt, por kjo ka ndihmuar në zgjerimin e punësimit sezonal të 
parregullt (Gemi, 2013). 

Ndonëse nuk kategorizohet si politikë imigratore kufizuese që pengon shqiptarët të migrojnë në Greqi, disa 
kushte i kanë detyruar migrantët shqiptarë të kthehen në vendin e tyre, apo të migrojnë në shtet tjetër, edhe kur 
më parë kanë jetuar në Greqi prej shumë vitesh. Kriza financiare e viteve 2000 pati një ndikim të thellë në tregun e 
punës dhe pandemia e COVID-19 solli probleme të mëtejshme ekonomike. Si rezultat, shumë shqiptarë u kthyen 
në vendin e tyre për të gjetur punë, sepse tashmë në vendin e tyre kushtet ekonomike ishin përmirësuar, e po 
ashtu edhe stabiliteti politik (Danaj, 2022). 

B. Pengesat financiare

Kostot e migracionit varen nga shumë faktorë dhe përfshijnë si kosto të drejtpërdrejta, të tilla si: transporti, 
akomodimi, kërkimi për një vend pune dhe kosto indirekte, si: humbja e të ardhurave që migranti mund të kishte 
fituar nëse nuk do të kishte migruar. Në shumë raste kostot indirekte mund të jenë shumë të ulta, ose mund të 
mos ketë kosto fare, në rast se migrant e nis nga një situatë papunësie. Sa herë një person mendon variantin të 
shkojë e të jetojë jashtë, faktori i kostos duhet marrë në konsideratë. Në shumë raste, migrantët e mundshëm 
duhet të bëjnë kompromis me vendin e destinacionit, në varësi të të ardhurave të tyre financiare. Kështu p.sh. 
migranti mund të vendosë të shkojë në një shtet specifik ku të ardhurat e pritshme mund të jenë më të ulta, 
por kostot e udhëtimit janë brenda buxhetit të migrantit. Në raste të tjera, kostot më të ulta të migracionit të 
brendshëm mund t’i bëjnë njerëzit të vendosin të gjejnë punë në Tiranë apo në një qendër tjetër urbane, sesa të 
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59. Informacioni është dhënë në intervistat me aktorët e interesit MEPJ: 28 shkurt 2022.

shkojnë jashtë shtetit (Vullnetari, 2007). 
Në fillim të eksodit në vitet 90-të, zgjedhja që njerëzit të shkonin në Greqi apo Itali ishte e lidhur ngushtë 
me faktin se të dy këto vende ishin afër me Shqipërinë, por edhe kishin mundësi për të gjeneruar të ardhura. 
Deri në njëfarë mase, krijimi i një rrjeti social jashtë vendit ishte një mënyrë për të ulur kostot dhe rreziqet 
financiare të migracionit (INSTAT & Qendra për studime ekonomike dhe sociale, 2020). Anëtarët e familjeve apo 
shokët që kishin shkuar tashmë jashtë shtetit mund t’u jepnin para borxh për udhëtimin, ushqimin e strehimin të 
porsaardhurve. Një rrjet i mirë social të ndihmon të gjesh një punë. Vullnetari (2007) shpjegon se të ashtuquajturit 
“migrantë të ambasadave” luajtën një rol të rëndësishëm në zinxhirin e migracionit që çoi me mijëra të tjerë në 
shtete të tjera evropiane. Me vendosjen e migrantëve në vende të ndryshme nisi edhe fluksi migrator dhe zinxhiri 
pasues i migracionit. 

Një grup në veçanti vulnerabël ndaj kostove të larta në parandalimin migracionit të mundshëm janë studentët. 
Në studimin e tyre për qarkullimin e “trurit” dhe rolin e diasporës në Ballkan, Cipuseva et al. (2013) shprehen 
se në një kampion prej 1,210 studentësh në periudhën 2010 – 2011, 25.5 përqind mendonin të shkonin jashtë 
dhe 45.5 përqind po konsideronin të migronin për motive shkollimi. Megjithatë, jo të gjithë studentët ia dalin të 
shkojnë jashtë dhe kostot e migracionit për udhëtim dhe shpenzimet e jetesës janë edhe pengesa kryesore që i 
frenon studentët të shkojnë jashtë shtetit (Cipuseva et al., 2013). Midis migrantëve të mundshëm nga studentët 
shqiptarë, 64 përqind i konsideronin kostot e migracionit si pengesën kryesore. Krahasimisht, 36 përqind ishin të 
mendimit se procedurat ishin pengesa kryesore dhe 37 përqind e konsideronin vizën si pengesën kryesore. Përveç 
këtyre pengesave, studentët përmendën edhe burokracinë, korrupsionin dhe racizmin si pengesa në nivel makro 
dhe në nivel mikro dolën temat e gjuhës, kohës, familjeve të tyre dhe studimeve aktuale (Cipuseva et al., 2013). 

5.1.3 Lëvizja dhe migracioni/jo-migracioni

Bazuar mbi vlerësimin e aspiratave dhe mundësive për të migruar, një person, shpesh bashkë me familjen mund 
të marrë vendimin për të lëvizur ose jo. Vendimi nuk është i kufizuar në dyzimin “të ikësh apo të ikësh”. Vendimet 
duhet të merren edhe për kohëzgjatjen e qëndrimit jashtë shtetit, nëse do merren me vete ose jo anëtarë të 
tjerë të familjes, vendi ku do migrohet, mjetet e transportit, rregullësia e hyrjes në atë shtet. Fatkeqësisht nuk ka 
informacion mbi motivet përse njerëzit që dëshironin të shkonin jashtë vendosën të mos shkonin dhe qëndruan 
në Shqipëri. 

Vendimi për të migruar nëpërmjet rrugëve ligjore apo për të ndjekur rrugën e migracionit të parregullt varet 
shumë nga niveli arsimor dhe kualifikimet e migrantëve dhe rregulloret për imigracionin në vendin e parashikuar të 
destinacionit. Gjatë intervistave me aktorët e interesit në MEPJ u theksua se personat me arsim të lartë zakonisht 
lëvizin nëpërmjet rrugëve të rregullta të migracionit, ndërsa personat e paarsimuar ose me arsim të ulët shpesh 
përdorin rrugët e parregullta. Ky grup i fundit përfaqëson edhe pjesën më të madhe të azilkërkuesve59. 

Sipas MEPJ, të gjitha llojet e migracionit janë ndikuar negativisht nga kufizimet e përgjithshme të shkaktuara nga 
pandemia e COVID-19. Këto kufizime janë edhe kufizime në ofrimin e shërbimeve publike dhe aktivitete të tjera 
që lidhen me migracionin, duke përfshirë edhe aspekte të rendit. 
Pas kthimit nga hera e parë në migracion, migrantët duhet të marrin sërish parasysh nëse duan të shkojnë jashtë 
përsëri. Situata e tyre tashmë ka ndryshuar sepse mund të marrin një vendim të informuar mbi bazë të përvojës 
së tyre jashtë. Sipas anketës së INSTAT-it të vitit 2013 për migrantët e kthyer dhe ri-integrimin, 39.6 përqind të 
migrantëve të kthyer kishin ndër mend të qendronin përgjithmonë në Shqipëri, 27.6 përqind e tyre e shikonin 
qëndrimin në Shqipëri si të përkohshëm dhe 32.8 përqind nuk e dinin se çfarë do të bënin. Kishte një dallim 
të qartë midis migrantëve që ishin detyruar të ktheheshin për shkak të rrethanave dhe atyre që ishin kthyer 
vullnetarisht në Shqipëri. Midis personave të kthyer vullnetarisht, 28.0 përqind kishin ndër mend të migronin 
sërish kundrejt 19.8 përqind që kishin qenë të detyruar të ktheheshin. 
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6. KARAKTERISTIKAT E MIGRANTËVE SHQIPTARË

Një pjesë e vlerësimit të kornizave të lëvizjes së fuqisë punëtore dhe ndikimit të tyre në modelet e migracionit 
shqiptar ka të bëjë me përshkrimin e individit që migron. Në këtë seksion do të marrim në shqyrtim karakteristikat 
e migrantëve ndërkombëtarë shqiptarë dhe sesi ato kanë ndryshuar me kalimin e kohës. 

6.1 Mosha dhe gjinia

Për të matur përbërjen e burrave dhe grave në një popullatë, demografët bazohen te raporti gjinor, d.m.th. 
raporti i femrave kundrejt meshkujve në një popullatë shumëzuar me 100, që tregon dallimet e ndjeshme për sa 
i takon pjesëmarrjes së meshkujve dhe femrave në migracionin shqiptar. 

Në Censusin e Popullsisë dhe Banesave në vitin 2011 kishte një pyetje për ish-pjesëtarët e familjeve që tani jetojnë 
jashtë. Nga totali prej 251,054 migrantësh, 170,346 ishin burra dhe 80,708 gra, pra një raport gjinor 147.4. Në 
Census kishte gjithashtu një pyetje për vendbanim të mëparshëm jashtë shtetit. 161,191 persona thanë se ishin 
migrantë të kthyer, 112,785 burra dhe 48,406 gra. Raporti gjinor i migrantëve të kthyer (233.0) ishte shumë më 
i lartë se midis migrantëve aktualë. Ndoshta kjo ishte për shkak se ishin kryesisht djemtë e rinj që migronin për 
punë të përkohëshme në fillim të valës së migracionit. Shumë prej tyre ishin kthyer në Shqipëri. Më vonë nisën 
migracionin burra dhe gra më të mëdhenj në moshë, shumë prej të cilëve qëndruan përgjithmonë (Dahinden J., 
2013). Anketa e vitit 2013 për migracionin e kthimit dhe ri-integrimin e migrantëve konstatoi një raport edhe më 
të lartë gjinor midis migrantëve të kthyer, prej 280.1, me 133,544 meshkuj dhe 35,130 femra. 

Anketa Kombëtare e Migracionit në Familje e vitit 2019 në Shqipëri e llogariste numrin e anëtarëve të familjeve që 
ishin pjesërisht në migracion, d.m.th. familjet që kishin një apo më shumë anëtarë në migracion. Këtu përjashtohen 
personat që kishin migruar si pjesë e një familjeje të tërë. Që nga viti 2011 ishin larguar nga vendi 177,347 anëtarë 
të familjeve pjesërisht migrante: 110,748 burra dhe 66,608 gra, me një raport gjinor 166.3. Kjo shifër është shumë 
më e lartë sesa ajo e Eensusit të vitit 2011. 

Është habitës fakti që të dhënat e marra nga Eurostat-i për popullatën sipas gjinisë dhe vendlindjes (Shqipëri) janë 
komplet të ndryshme nga të dhënat e përftuara nga anketat dhe Censusi në Shqipëri. Siç e kemi thënë edhe më 
lart, pak vende (si p.sh. Greqia) nuk ishin të përfshira në databazën e Eurostat-i. Megjithatë, raporti gjinor është 
shumë i ulët për ato vende në krahasim me anketat shqiptare dhe Censusin e vitit 2011. Për vitin 2020, raporti 
gjinor në databazën e Eurostat-it ishte 103.7, pra numri i migranteve femra ishte pothuajse i njëjtë me atë të 
migrantëve meshkuj. Në vitin 2011, i njëjti vit me Censusin, raporti gjinor në databazën e Eurostat-it ishte 110.4, 
me shumë se 30 pikë më poshtë sesa ato që ishin konstatuar në census. Nuk është e qartë se çfarë e ka shkaktuar 
këtë mospërputhje kaq të madhe. Ka dy dallime kryesore midis shifrave nga Censusi dhe atyre të Eurostat-it. 
E para, në Census janë përfshirë vetëm personat që u takojnë familjeve që kanë migruar pjesërisht. Familjet që 
kanë migruar të gjithë anëtarët nuk janë të përfaqësuar në census. Mund të mendohet se raporti gjinor midis 
personave që migrojnë si antëarë të gjithë familjes mund të jetë më i ulët sesa mes atyre që migrojnë veçmas 
nga familja. Së dyti, statistikat e Eurostat-it mbulojnë vetëm migracionin e rregullt, ndërsa Censusi përdor pyetje 
më të përgjithshme, duke përfshirë si migrantë e rregullt ashtu edhe migrantët e parregullt. Në rase se numri i 
meshkujve të përfshirë në migracion të parregullt nga Shqipëria është më i lartë se i femrave, atëherë kjo do të 
çonte në raporte më të ulta gjinore sesa ato në të dhënat e Eurostat-it. Megjithatë, diferencat nga të dy burimet 
e të dhënave janë aq të mëdha sa mund të hyjë në lojë çdo faktor. 

Figura nr. 6.1 tregon piramidën e popullsisë migrante nga Shqipëria, sipas Censusit të vitit 2011. Kini parasysh 
se këto shifra përfshijnë vetëm personat nga familjet që kanë migruar pjesërisht, pra jo e gjithë familja. Piramida 
tregon qartë dominancën e meshkujve të rinj në procesin e migracionit. Mes 251 mijë migrantësh femra dhe 
meshkuj bashkë, 47.6 përqind janë të rinj nga mosha 20 deri 40 vjeç. Fakti që edhe gjatë vitit 2011, fëmijët dhe 
të moshuarit ishin të pranishëm në popullatën migratore tregon se migracioni nuk ishte më një fenomen që 
përfshinte djemtë e rinj, por që migranti kishte marrë me vete edhe anëtarë të rinj në moshë të familjes.



64

Figura nr. 6-1. Piramida e popullatës së personave aktualisht migrantë

Figura nr. 6-2. Anëtarë të familjeve pjesërisht migrante në vitin 2019, të cilët ishin 
larguar që në vitin 2011

Modeli i përgjithshëm i moshës tregon disa ndryshime të vogla midis periudhës 2011 - 2019. Figura nr. 6.2 tregon 
piramidën e popullatës për anëtarët e familjeve që kishin migruar pjesërisht në Studimin ADHS të vitit 2019, 
të cilët kishin lëvizur pas Censusit të vitit 2011. Është tunduese të krahasohen të dyja piramidat dhe të dilet në 
konkluzionin se popullata migratore në vitin 2019 ishte më e re sesa në vitin 2011. Megjithatë, kjo do të ishte 
gabim sepse popullata “aktuale” migrante e vitit 2011 mund të ishte larguar nga Shqipëria shumë vite më parë. 
Popullsia migratore në vitin 2019 ishte kufizuar te personat që ishin larguar gjatë periudhës 2011 – 2019, ndërsa 
popullata e vitit 2011 mund të ishte larguar shumë vite më parë
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Të dhënat nga piramidat e të dyja moshave bëjnë të mundur llogaritjen e raporteve gjinore specifike për moshën 
për Censusin e vitit 2011 dhe për AKMF. Ndërsa raportet gjinore për Censusin tregojnë raportet gjinore të 
migrantëve që ishin larguar përpara vitit 2011, të dhënat e AKMF tregojnë raportet gjinore për migrantët e 
larguar gjatë periudhës 2011 - 2018. Figura nr. 6.3 tregon raporte gjinore specifike sipas moshës për Censusin 
dhe AKMF. Ndonëse shifrat e AKMF mund të jenë disi të ndryshuara nga varibiliteti i kampionit gjithsesi ekziston 
një tendencë e qartë se midis viteve 2011 - 2019, natyra e migracionit kishte ndryshuar disi. Nga mosha 20 – 44 
vjeç, pikërisht në moshën më aktive kur migrantët shkojnë jashtë, raporti gjinor në vitin 2019 ishte shumë më i 
ulët sesa në vitin 2011. Kjo do të thotë se gratë kanë nisur të kenë një rol më mbizotërues në ato grupmosha, 
sesa më parë. Ndërsa në vitin 2011, raporti gjinor për grupmoshën 20 – 44 vjeç ishte 226.8, në AKMF, ai ra në 
167.6 për meshkujt dhe 100 për femrat. 

6.2 Gjendja civile

U konstatua se në Censusin e vitit 2011, migrantët e kthyer kishin më shumë gjasa të martoheshin sesa jomigrantët. 
Megjithatë,pas kontrollit të diferencave në strukturën moshore u vu re se vetëm migrantët e grupmoshës 15 – 
29 vjeç kishte më shumë gjasa të martoheshin dhe se nuk kishte diferenca në grupmoshat mbi 30 vjeç (INSTAT, 
2014a). 
Në anketën për migranët e kthyer dhe ri-integrimin e tyre në Shqipëri (INSTAT, 2013) u mblodh informacion mbi 
gjendjen civile të migrantëve që ishin kthyer në Shqipëri. Aspekti interesant i qasjes së tyre ishte se informacion 
u mblodh edhe për momentin kur kishte ndodhur martesa. Midis gjithë migrantëve të kthyer në Shqipëri në vitin 
2013, 30.0 përqind ishin beqarë, 65.9 përqind ishin të martuar dhe 4.1 përqind ishin të ve/divorcuar/ndarë. Midis 
gjithë të kthyerve, 47.5 përqind kishin qenë të martuar përpara se të largoheshin nga Shqipëria për të jetuar 
jashtë, 11.8 përqind ishin martuar gjatë emigracionit dhe 6.6 përqind ishin martuar kur ishin kthyer në Shqipëri. 

6.3 Përbërja familjare

Përbërja familjare e familjeve të migrantëve është e rëndësishme. Është vënë re se personat që varen prej tyre 
nga mosha zero deri katërmbëdhjetë vjeç dhe ata mbi 65 vjeç janë veçanërisht vulnerabël kur migron një anëtar 
i familjes, sidomos nëse migracioni ndodh jashtë shtetit (Gëdeshi & Jorgoni, 2012). 
Sipas Censusit të vitit 2011, 10.1 përqind e gjitha familjare shqiptare ishin familje e zgjeruar dhe 81.6 përqind ishin 
familje bërthamë (INSTAT, 2014a). 

Figura nr. 6-3. Raporti gjinor për personat aktualisht në migracion, sipas grupmoshave pesëvjeçare

Burimi: INSTAT, 2011 Censusi i Popullsisë dhe Banesave Shqipëri
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Tabela nr. 6-1. Marrëdhënia me 
kryefamiljarin e migrantit aktual 
midis familjeve me një apo më shumë 
anëtarë që jetojnë jashtë shtetit, sipas 
gjinisë së migrantit

           Burimi, INSTAT, ADHS 2017 - 2018

Megjithatë, Anketa e vitit 2013 për migrantët e kthyer dhe ri-integrimin e tyre tregoi se 42.8 përqind e migrantëve 
shqiptarë jetonin në një familje të zgjeruar dhe 31.4 përqind në një familje bërthamë përpara se të largoheshin 
nga Shqipëria. Përqindja e migrantëve që jetonin në familje bërthamë u rrit gjatë migracionit në 37.1 përqind dhe 
45.9 përqind pas kthimit në Shqipëri (INSTAT, 2014). Kjo lëvizjve mund të jetë e lidhur ngushtë me ciklin e jetës së 
migrantëve, duke qenë se shumë prej tyre u martuan gjatë migracionit, apo pas kthimit nga migracioni. Faktikisht 
martesa mund të jetë arsyeja që ata përfunduan në familje bërthamë dhe jo domosdoshmërisht fakti i migrimit. 

U bë një testim i vogël për të parë nëse personat që jetonin në familje të mëdha ishin më të gatshëm të migronin 
sesa personat nga familje të vogla. Së pari, numri i anëtarëve të familjeve që kishin migruar iu shtua numrit të 
anëtarëve aktualë për çdo familje. Më pas u llogarit numri i personave në familje si për familjet që aktualisht 
nuk kishin asnjë anëtar në migracion, ashtu edhe për ato që kishin një apo më shumë anëtarë në migracion. U 
përdorën të dhënat e ADHS nga vitet 2017 – 2018. Numri i anëtarëve të familjeve të cilat e kishin aktualisht një 
migrant ishte mesatarisht 4.2 persona, nëse përfshiheshin migrantët. Në rastin e familjeve që nuk kishin anëtarë 
të tyre në migracion, mesatarja ishte 4.3 persona. Diferenca mes dy mesatareve nuk ishte shumë e ndryshme, që 
donte të thoshte se numri fillestar i personave në një familje nuk duket të luajë ndonjë rol në vendimmarrjen e 
personave për të migruar. 

ADHS e viteve 2017 – 2018 tregon gjithashtu se midis familjeve nga të cilat një anëtar shkon në migracion, 
zakonisht ky anëtar është djali apo vajza e familjes. Në Tabelën nr. 6.1 tregohet marrëdhënia e kryefamiljarit të 
migrantit aktual. Te meshkujt, më shumë se tre nga katër migrantë ishin djali i kryefamiljarit. Mes grave kjo ishte 
pak më shumë se dy nga tre. Ky rezultat tregon se migrantët janë zakonisht të rinj që largohen nga shtëpitë e tyre 
për ta provuar fatin jashtë shtetit. Numri i grave që lënë shtëpitë është shumë më i vogël. Vetëm 18.0 përqind e 
bashkëshortëve dhe 15.2 përqind e bashkëshorteve të kryefamiljarit janë migrantë. Llojet e tjera të anëtarëve të 
familjes janë shumë të vogla dhe të papërfillshme. 

Migracioni i një prindi mund të ketë ndikim të rëndë psikologjik te fëmijët që ai lë pas. Në një studim për 
migracionin e prindërve, në Shqipëri, nga Giannelli dhe Mangiavacchi (2010) u konstatua një ndikim negativ i 
mungesës së prindit në pjesëmarrjen shkollore afatgjatë të fëmijës. Studimi gjithashtu konstatoi përqindje më të 
larta të braktisjes së shkollës për fëmijët e lënë pas prindi i të cilëve ka shkuar në migracion. Për këtë arsye është 
e rëndësishme të shihet numri i fëmijëve të lënë pas për shkak të migracionit të njërit apo të dy prindërve. Sipas 
ADHS-së të viteve 2017 – 2018, numri i fëmijëve të mbetur pas, pas migracionit të një prindi, është i lartë. Figura 
nr. 6.2. tregon se gjasat që gratë të migrojnë dhe të lënë fëmijët pas janë më të pakta se te burrat. Kështu p.sh. në 
ADHS, 9.5 përqind e burrave që ishin pjesë e familjeve që kishin një apo më shumë anëtarë në migracion kishin 
dy fëmijë që jetonin brenda asaj familjeje. Ndërsa për gratë, kjo përqindje ishte vetëm 2.1. E njëjta tendencë mund 
të vihet re për numrin tjetër të fëmijëve të lënë pas. Një mënyrë tjetër për ta parë është përmes llogaritjes sa 
fëmijë lihen pas për 100 migrantë. 
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Duke përdorur shifrat e Figurës nr. 6.2 mund të llogaritet se për çdo njëqind migrantë që largohen dhe lënë pas 
familjarët e tyre, 32.2 fëmijë të moshës 0 – 17 vjeç mbeten pas. Njëqind migrantë meshkuj lënë pas mesatarisht 
37.7 fëmijë, ndërsa 100 migrante femra lënë pas 11.1 fëmijë. Sipas Giannelli dhe Mangiavacchi gjatë periudhës 
1990 -2005, në grupmoshën e fëmijëve nga 0 – 17vjeç, 21.7 përqind ishte lënë pas nga njëri prej prindërve

Nuk ka diferencë të madhe midis fëmijëve të lënë pas në familjet në zonat urbane në krahasim me ata në 
zonat rurale. Kjo bie ndesh me gjetjet e studimit të Komisionit Evropian për ndikimin social të emigracionit dhe 
migracionit nga zonat rurale drejt atyre urbane në Evropën Qendrore dhe Lindor që tregonte se në Shqipëri 
“ishte më e zakonshme që migrantët t’i linin fëmijët pas në zonat rurale sesa në ato urbane, sidomos kur vinte 
fjala për ata që ishin në emigracion” (Gëdeshi & Jorgoni, 2012).

Figura nr. 6-4. Numri i 
fëmijëve të lënë pas nga 
një personi aktualisht në 
migracion në një familje 
që ka migruar pjesërisht

Figura nr. 6-5. Numri i fëmijëve 
të lënë pas nga person 
aktualisht migrant, sipas zonës 
rurale apo urbane

  Burimi: INSTAT, ADHS 2017 – 2018 
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Në Berat, në rang kombëtar, gjendet numri më i madh i familjeve që kanë lënë pas një apo dy fëmijë, në shifra 
58.6 përqind e familjeve nuk kanë lënë fëmijë pas, 18.5 përqind kanë lënë pas një fëmijë dhe 19.2 përqind kanë 
lënë pas dy fëmijë. Kështu p.sh. një diferencë e ndjeshme konstatohet në Shkodër, Lezhë, Gjirokastër dhe Durrës, 
ku shifrat e familjeve apo individëve që nuk kishin lënë asnjë fëmijë pas ishin shumë më të larta te 97.2 përqind, 
90.8 përqind, 95.1 përqind dhe 86.1 përqind të familjeve. Arsyet përse në këto tri prefektura numri i fëmijëve të 
lënë pas ishte shumë më i vogël, kur personat apo familjet kishin shkuar në migracion, në krahasim me shifrat në 
rang kombëtar janë të panjohura. Vetëm një përqindje e vogël e familjeve në këto prefektura kishte lënë pas një 
apo më shumë fëmijë.

6.4 Rezultatet arsimore (arritjet shkollore)

Me kalimin e viteve një aspekt i rëndësishëm i emigracionit shqiptar ka qenë humbja e fuqisë së kualifikuar 
punëtore. Ky fenomen njihet se tepërmi me emrin “brain drain” ose largim i trurit. Shumë profesionistë të 
shkolluar që kishin mbaruar arsimin e lartë u larguan nga Shqipëria në fillim vitet 90-të. Të tjerë ndoqën arsimin 
e lartë jashtë shtetit, por nuk u kthyen më pasi kishin mbaruar universitetin. Një shembull i qartë i largimit të 
trurit nga Shqipëria është largimi jashtë shtetit i grupeve të mëdha të pedagogëve dhe punonjësve shkencorë 
nga univeristetet dhe institutet kërkimore në Shqipëri. Nga viti 1991 - 2005, më shumë se gjysma e pedagogëve 
dhe punonjësve shkencorë nga universitetet shqiptare ishin larguar nga vendi (PNUD, 2006). Në total, 47.3 
përqind e këtyre migrantëve i takon moshës 25 – 34-vjeçare. Shumica e tyre (71.4 përqind) emigruan me të të 
tërë familjen. Erozioni i kapitalit njerëzor vazhdoi edhe pas vitit 2005. Sipas Dokumentit të Bankës Botërore për 
Migracionin dhe Remitancat, 2006, gjatë periudhës 2010 -2011, 31.3 përqind e gjithë numrit të shqiptarëve që 
kishin përfunduar arsimin e lartë ishin larguar nga vendi.

Figura nr. 6.6 tregon nivelin e rezultateve arsimore të migrantëve aktuale dhe të kthyer, sipas AKMF 2017 -2018. 
U dalluan tri kategori kryesore: personat me nivel të ulët arsimor që përfaqësonin grupet 0-2 të ISCED; ata që 
kishin përfunduar shkollën e mesme (grupet 3-4 ISCED) dhe ata që kishin mbaruar arsimin e lartë (ISCED 5 – 8). 
Nuk kishte dallime të mëdha midis grupit të migrantëve aktualë dhe grupit të migrantëve të kthyer. Kini parasysh 
se migrantët aktualë përbëhen vetëm nga anëtarë të familjeve pjesërisht migrante, duke qenë se nuk u konstatuan 
familje që kanë migruar si grup. Personat që kishin mbaruar arsimin bazë apo të mesëm përbënin afërsisht 40 
përqind të të gjithë migrantëve. Afërsisht 1 në 7 nga gjithë migrantët aktualë kanë mbaruar arsimin e lartë. Sipas 
Censusit të Popullsisë dhe Banesave të vitit 2011, 11.8 përqind e popullsisë që është 15 vjeç e lart kishin mbaruar 
arsimin e lartë. Kjo përqindje nuk është larg nga përqindja e AKMF të vitit 2019.

Tabela nr. 6-2. Numri i fëmijëve të lënë pas nga migranti aktual, sipas prefekturave 60

       Burimi: INSTAT, ADHS 2017 – 2018

60. Me jeshile tregohet se përqindja në atë kuadër është shumë më e ndryshme nga shifrat kombëtare. 
61. Janë përdorur kategoritë arsimore të ADHS-së: i paarsimuar, që nuk ka mbaruar arsimin bazë, që ka mbaruar arsimin bazë, që nuk ka mbaruar 
arsimin e mesë, që ka mbaruar arsimin e mesëm dhe arsimin e lartë.
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Figura nr. 6-6. Rezultatet arsimore të personave aktualisht migrantë dhe atyre të kthyer

Figura nr. 6-7. Rezultatet arsimore të migrantëve të kthyer dhe jomigrantëve

Burimi: INSTAT, AKMF 2019

Burimi: INSTAT, ADHS 2017 – 2018

ADHS e viteve 2017 – 2018 mundëson krahasimin midis rezultateve arsimore të migrantëve të kthyer dhe 
jomigrantëve. Figura nr. 6.7 tregon shpërndarjen e përqindjes për të kthyerit dhe jomigrantët.  Grafiku disa 
dallime të qarta në rezultatet arsimore midis migrantëve të kthyer dhe jomigrantëve: migrantët e kthyer që kishin 
mbaruar arsimin bazë, që nuk kishin përfunduar shkollën e mesme dhe ata që e kishin mbaruar shkollën e mesme. 
Gjithashtu, shumë të pakët ishin ata që nuk kishin fare arsim, apo që nuk kishin mbaruar arsimin bazë. Nga ana 
tjetër nuk ka dallime të mëdha për sa i takon arsimit të lartë mes migrantëve të kthyer dhe jomigrantëve. 

61. Janë përdorur kategoritë arsimore të ADHS-së: i paarsimuar, që nuk ka mbaruar arsimin bazë, që ka mbaruar arsimin bazë, që nuk ka mbaruar arsimin e mesë, që 
ka mbaruar arsimin e mesëm dhe arsimin e lartë.
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Figura nr. 6-8. Rezultatet arsimore të 
migrantëve të kthyer, sipas gjinisë 

Figura nr. 6-9 a. Numri i anëtarëve 
të familjeve emigrante qysh nga viti 
2011, që nga data 30 shtator 2019, 
sipas prefekturave

 Burimi: INSTAT, ADHS 2017 – 2018

Burimi: INSTAT, AKMF 2019

6.5 Qarku/zona e origjinës
Tirana është prefektura më e madhe shqiptare. Në vitin 2011,nga e gjithë popullsia shqiptare prej 2.8 milionë 
banorë, 749 mijë jetonin në prefekturën e Tiranës. Kjo shifër përfaqëson 26.8 përqind të popullatës së vendit. 
Nuk duhet të jetë surprizë gjithashtu fakti që Tirana është gjithashtu prefektura me numrin më të madh të 
emigrantëve: në periudhën nga viti 2011 në vitin 2019, 102 mijë banorë të Tiranës, gjatë Censusit, u larguan për 
ta provuar fatin e tyre jashtë vendit (INSTAT, 2020). Përveç Tiranës një prefekturë tjetër e rëndësishme është 
ajo e Fierit, ku 48 mijë banorë kanë emigruar. Durrësi, Elbasani dhe Shkodra të gjithë kanë pasur një emigracion 
prej rreth 35 - 38 mijë persona gjatë kësaj periudhe. Prefektura me numrin më të ulët të emigrantëve është 
Gjirokastra, nga ku kanë emigruar vetëm 6.6 mijë migrantë. 
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Figura nr. 6-9 b. Përqindja e anëtarëve të familjeve që kanë emigruar qysh nga viti 2011, që nga 30 shtatori 
2019, sipas prefekturave

Burimi: INSTAT, AKMF 2019

Shpërndarja e përqindjes së migrantëve si pjesë e gjithë popullatës që jeton në një prefekturë është shumë e 
ndryshme nga shpërndarja e saj në terma absolute. Në këtë rast, Tirana nuk shënon më nivelet më të larta, por 
është te 13.7 përqind, pas Shkodrës (16.7 përqind), Fierit (15.5 përqind) dhe Durrësit (14.1 përqind). Prefektura 
me përqindjen më të ulët të banorëve sipas CPB të vitit 2011 që është larguar jashtë shtetit është Lezha, ku ka 
emigruar “vetëm” 7.0 përqind e popullatës. 

Modeli i migracionit dallon ndjeshëm nga njëra prefekturë në tjetrën. Kështu p.sh. në Tiranë, një përqindje e 
madhe e migrantëve largohen si një familje e tërë dhe jo si individë. Figura nr. 6.6.b tregon se mes gjithë personave 
që jetonin në Tiranë në vitin 2011, 13.7 përqind kishin migruar. Mes tyre, më shumë se trefishi ishin larguar si 
familje sesa si individë (10.4 përqind përkundrejt 3.3 përqind). Në të gjitha prefekturat e tjera të vendit, numri i 
personave që ishin larguar si anëtarë individualë të familjeve ose është i njëjtë ose shumë më i vogël nga numri 
i personave që largohen e gjithë familja. Diferenca është më e lartë në Kukës, ku më shumë se katërfishi i 
personave migrojnë si individë të pavarur, sesa si anëtarë të gjithë familjes (10.0 përqind përkundrejt 2.3 përqind). 
Në Shqipëri në tërësi, 49.2 përqind e gjithë migrantëve kanë lëvizur si individ më vete, ndërsa 50.8 përqind kanë 
lëvizur e gjithë familja (INSTAT, 2020). 
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Figura nr. 7-1. Nivelet e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore, sipas gjinisë dhe 
tremujorit (2017-2021)

Burimi: Anketat e fuqisë punëtore, Shqipëri 2017-2021

7.1 Karakteristikat dhe dinamikat e tregut shqiptar të punës

7.1.1 Statusi i tregut të punës për popullatën në moshë pune

Censusi i fundit i Popullsisë dhe Banesave tregoi se në vitin 2011, popullata në moshë pune (grupmosha 15-64 
vjeç) ishte afërsisht 1.9 milionë, që përfaqësonte 68.0 përqind të gjithë popullsisë (INSTAT, 2014a). Këto shifra 
flasin për një shpërndarje pothuajse të barabartë nga pikëpamja gjinore në terma absolute dhe relative. Sektori 
urban kishte një përqindje pak më të lartë të popullatës në moshë pune sesa sektori rural (69.2 dhe 66.7 përqind, 
përkatësisht; po aty). Në krahasim me vitin 2001, përqindja e popullatës në moshë pune në totalin e popullsisë 
u rrit me 4.8 pikë përqindjeje, pavarësisht nga humbja e llogaritur neto prej 477 mijë migrantësh gjatë periudhës 
nga njëri Census te tjetri, shumica e të cilëve (85 përqind) ishin në moshë pune (INSTAT, 2014a). Vlerësimet e 
Anketës së fundit të Fuqisë Punëtore në Shqipëri (AFP 2020) sugjerojnë se popullata në moshë pune si përqindje 
e totalit të parashikuar të popullsisë për atë vit ishte e ngjashme me atë të vitit 2011: 68.5 përqind (INSTAT, 
2021b).
Anketat e fuqisë punëtore për pesë vitet e fundit tregojnë një rritje të qëndrueshme të përqindjes së pjesëmarrjes 
së fuqisë punëtore  nga tremujori i parë i vitit 2017 (65.9 përqind) deri në tremujorin e fundit të vitit 2019 (69.7) 
(Figura nr. 7.1). Hendeku gjinor ishte ngushtuar nga 18.4 në 15.8 pikë përqindjeje në të njëjtën periudhë. Tremujori 
i dytë i vitit 2020 tregoi një ndryshim të ndjeshëm – ndonëse jo jashëzakonisht – në përqindjet e pjesëmarrjes 
së fuqisë punëtore, që kishte rënë në 68.1 përqind, me efektin më të madh te meshkujt (me rënie 1.9 pikë 
përqindjeje). Ndonëse Anketa e Fuqisë Punëtore nuk jep fakte të drejtpërdrejta, ky ndryshim ka mundësi të jetë 
i lidhur me pandeminë e COVID-19 që përfshiu Shqipërinë në fillim të vitit 2020. Duke supozuar se COVID-19 
ishte shkaku i kësaj rënieje, kjo tregonte se kufizimet e vendosura, frika nga infeksioni apo COVID-19 (apo edhe 
një kombinim i të tri elementeve) shkaktoi një tërheqje nga tregu i punës i 2.3 përqind të fuqisë punëtore (për 
fuqinë punëtore meshkuj dhe femra, përkatësisht 2.6 and 1.9 përqind).

7. EFEKTET E MIGRACIONIT PËR MOTIVE PUNE NË 
TREGUN SHQIPTAR TË PUNËS

62. Përkufizuar si përqindja e popullatës në moshë pune (mosha 15-64 vjeç) të punësuar dhe të papunë.
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Megjithatë, tremujori pasues i vitit 2020 tregoi rikuperim të plotë të përqindjes së pjesëmarrjes së fuqisë punëtore, 
duke shënuar një rënie të re në tremujorin e parë të viti 2021 (67.5 përqind) – kryesisht si rezultat i valës së 
dytë të pandemisë COVID-19. Kjo rënie e dytë ndikoi më shumë në pjesëmarrjen e fuqisë punëtore femra sesa 
meshkuj, duke shënuar rënie përkatësisht 3.6 dhe 0.8 pikë përqindjeje në krahasim me tremujorin e fundit të vitit 
2019. Megjithatë, qysh atëherë, rikuperimi i pjesëmarrjes së grave në tregun e punës ka qenë më i fortë sesa për 
meshkujt dhe niveli i përgjithshëm i pjesëmarrjes arriti një kulm të ri te 70.4 përqind.

Fuqia punëtore në përgjithësi nuk shënoi rënie vetëm me fillimin e pandemisë COVID-19, por kishte pasur edhe 
një lëvizje të shpërndarjes së brendshme midis personave të punësuar dhe atyre të papunë. Figura nr. 7.2 tregon 
një rënie të vazhdueshme të përqindjes së papunësisë nga tremujori i fundit i vitit 2017 deri në fund të vitit 2019 
për femrat dhe nga tremujori i parë i atij viti për meshkujt. Ndërkohë që te femrat, përqindja e papunësisë ishte 
rritur në tremujorin e parë të vitit 2020 (nga 11.4 në 12.4 përqind), te meshkujt kishte vazhduar të binte, vetëm 
për t’u rritur sërish në tremujorin e dytë të vitit 2020 (nga 11.5 - 12.6 përqind). Përmirësimi i nivelit të papunësisë 
tregon një fazë të ngjashme gjinore, ku në tremujorin e dytë të vitit 2021, ra si fillim niveli i papunësisë te femrat, 
duke u pasuar në tremujorin e tretë të po këtij viti me rënie te meshkujt. Duket qartë se, nëse përpara pandemisë 
së COVID-19, niveli i papunësisë te femrat ishte në mënyrë të qëndrueshme më i ulët se te meshkujt (ndonëse 
me një hendek që po ngushtohej), që nga fillimi i pandemisë është kryesisht më i lartë sesa papunësia te meshkujt. 
Ky kalim, si edhe fazat e ndryshme të ndryshimeve në nivelin e papunësisë mund të tregojnë se pandemia e 
COVID-19 kishte një ndikim të ndryshëm në fuqi punëtore meshkuj dhe femra. Ndaj kërkohet një analizë e 
thelluar e fuqisë punëtore për të përcaktuar shkallën deri ku këto konstatime janë të sakta.

Figura nr. 7- 2. Përqindja e papunësisë, sipas gjinisë dhe tremujorit (2017-2021)
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Burimi: Anketat e Fuqisë Punëtore në Shqipëri 2017-2021

Shënim për ndikimin e COVID-19

Barometri i Ballkanit për vitin 2020 përfshiu një vlerësim të shkurtër të impaktit të pandemisë 
së COVID-19 te biznesi (Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, 2020). Shumica e të intervistuarve 
nga biznesi në Shqipëri (81 përqind) theksuan se pandemia e COVID-19 i kishte prekur në 
një farë mase. Disa prej të intervistuarve (60 përqind) kishin reduktuar apo ulur veprimtaritë 
e tyre të biznesit, 19 përqind i kishin mbyllur veprimtaritë përkohësisht dhe dy përqind i kishin 
mbyllur përgjithmonë. Problemet kryesisht kishin të bënin me mungesën e personelit (73 
përqind), financat (67 përqind) dhe qasjen në klientët vendas (62 përqind). Për sa u takon 
masave të kontigjencës për të zbutur ndikimin e përhapjes së COVID-19 ndër masat kryesore 
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Në krahasim me nivelin e përgjithshëm të papunësisë midis 14 dhe 12 përqind gjatë pesë viteve të fundit, niveli 
i papunësisë te të rinjtë  është shumë i lartë. Në vitin 2020, ai ishte 26.5 përqind, në krahasim me 16.8 përqind 
në BE. Megjithatë, bashkë me Serbinë, niveli i papunësisë te të rinjtë është më i ulti në Ballkanin Perendimor, 
ndërsa vendet e tjera arrijnë në 36 përqind e më lart (Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, 2021). Këto nivele kaq të 
larta tregojnë se të rinjtë kanë vështirësi të mëdha në kalimin nga shkolla në tregun e punës. Ndonëse ka pasur 
një tendencë në rënie që nga viti 2015 me afërsisht një pikë përqindjeje në nivelin e papunësisë te të rinjtë më 
shumë se një e katërta e të rinjve nuk mund të gjenin një vend pune (Figura nr. 7.3). Pjesëmarrëset femra të fuqisë 
punëtore në kategorinë e të rinjve zakonisht kishin më pak problem për të gjetur një vend pune sesa djemtë.

Tendencat specifike gjinore dhe ato të përgjithshme të raportit punësim/popullatë  janë shumë të ngjashme me 
nivelet e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore, ndonëse më të theksuara. Kjo tregon se në krahasim me tremujorin 
e fundit të vitit 2019, në tremujorin e dytë të vitit 2020, nga e gjithë popullata në moshë pune, 3.2 përqind më 
pak persona kishin një vend pune (përkatësisht, 3.4 te burrat dhe 2.9 për gratë) dhe në tremujorin e parë të vitit 

Figura nr. 7- 3. Niveli i papunësisë te të rinjtë, sipas gjinisë (2015-2020)

Burimi: Anketat e Fuqisë Punëtore në Shqipëri 2017-2021

ishin shkurtimi afatshkurtër i personelit (64 përqind) dhe ulja e orëve të punës (56 përqind). 
Katërmbëdhjetë përqind të bizneseve iu ishte dashur të largonin nga puna në mënyrë definitive 
personel. Në vitin 2021, pengesa më e madhe për biznesin ishte pandemia e COVID-19 (Këshilli 
i Bashkëpunimit Rajonal, 2021).
Grupet e interesit të intervistuar në kuadrin e këtij vlerësimi theksuan se pandemia kishte pasur 
ndikim në nivele të ndryshme. Ndërsa të intervistuarit nga Banka Qendrore dhe Ministria për 
Evropën dhe Punëve të Jashtme theksuan se organizatat nuk i ndalën veprimtaritë, ata nga 
Ministria e Financave dhe Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë u shprehën për vështirësi në 
lidhje me takimet dhe punën “online”. Këta të fundit, Mininistria e Brendshme dhe Drejtoria e 
Përgjithshme e Gjendjes Civile përmendën se cilësia dhe afatet kohore të zbatimit/ofrimit të 
shërbimeve u prekën. Anketat familjare të INSTAT-it që vareshin nga intervistat me praninë e 
individëve u pezulluan përkohësisht apo u zëvendësuan me intervista telefonike dhe modelime 
statistikore.
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63.Përcaktuar si niveli i papunësisë për grupmoshën 15-24 vjeç.
64. Përcaktuar si përqindja e punësuar e fuqisë punëtore.
65. Popullsia në moshë pune jashtë fuqisë punëtore, dmth as të papunë dhe as të punësuar.
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7.1.2 Karakteristikat e punësimit

Struktura e punësimit në Shqipëri dominohet në shkallë të gjerë nga veprimtaria bujqësore. Veprimtaritë bujqësore 
dhe tregtia përbëjnë afro gjysmën (46.6 përqind) e gjithë punësimit në vend, pasuar me distancë nga punëtorët në 
sektorët e shërbimit dhe shitjeve (Figura nr. 7.5). Ndonëse i gjithë sektori i shërbimit  përfaqëson sektorin më të 
madh të punësimit; më shumë se një e treta (36.1 përqind) e popullsisë së punësuar punon në sektorin bujqësor 
(Figura nr. 7.6). sektorët më produktivë të industrisë (manifaktura, ndërtimi dhe industri të tjera ) së bashku zënë 
20.5 përqind.

Figura nr. 7-4. Raporti punësim kundrejt popullatës dhe niveli i papunësisë në Ballkanin Perendimor (2019, 
tremujori 2)

a. raporti punësim kundrejt popullsisë          b. niveli i papunësisë

Burimi: Wiener Institut für Internationale WirtschaftsvergleicheNational, bazuar në anketat kombëtare të fuqisë punëtore (https://data.
wiiw.ac.at/seejobsgateway-q-7925880c7a4cd2cd24a669b67.html)

66. Vlen të theksohet se përqindja e punëtorëve të shkurajuar si pjesë e popullsisë joaktive kishte ardhur duke u rritur deri në vitin 2020, por me hap më të 
ngadalshëm: 9.7 në vitin 2017 dhe 11.7 në vitin 2018 (INSTAT, 2019; INSTAT, 2018).
67. Shihni p.sh statistikat e tregut të punës së Eurostat-it (https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database).
68. Shërbimet që ofrohen në treg: Tregtia, Transporti, Hoteleri dhe shërbime ushqimore dhe biznese dhe shërbime administrative; shërbime jotregtare: administrate 
publike, komuniteti, shërbime sociale dhe aktivitete të tjera

2021 edhe 4.2 përqind (përkatësisht, 1.6 për burrat and 7.3 për gratë). Përkeqësimi i mundësive të tregut të punës 
pasqyrohet gjithashtu edhe në rritjen e shpejtë të përqindjes së popullsisë ekonomikisht joaktive  që janë personat 
që nuk po kërkojnë një vend pune sepse besojnë se nuk ka punë (“punëtorë të shkurajuar”). Kjo përqindje u rrit 
nga 12.7 përqind në vitin 2019 në 15.2 përqind në vitin 2020 (INSTAT, 2020; INSTAT, 2021b). 

Duket qartë se në vitin 2019 mes vendeve të Ballkanit Perendimor, Shqipëria kishte tregues relativisht të favorshëm 
të tregut të punës, me raportin më të lartë të punësimit kundrejt popullsisë (53.6 përqind) dhe nivelin e dytë më 
të ulët të papunësisë (11.5 përqind). Megjithatë, niveli i punësimit në Shqipëri sipas standardeve të BE-së është 
i ulët dhe niveli i papunësisë i lartë.  Gjithashtu duket qartë se shifrat e papunësisë për personat me arsim të 
mesëm janë në mënyrë të qëndrueshme më të larta sesa për personat me arsim të lartë apo ata që kanë mbaruar 
vetëm arsimin bazë. Kështu p.sh. në vitin 2020, nivelet e papunësisë për grupet përkatëse ishin 13.9, 10.3 dhe 12.7 
përqind (INSTAT, 2021b).
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69. Industri të tjera: minierat dhe guroret; energji elektrike, gaz dhe furnizim me ujë.

Ndërsa mbizotërimi i punësimit në sektorin bujqësor flet për një tranzicion të papërfunduar drejt një ekonomie 
moderne (Banka Botërore, 2018c), po këtë bën edhe shpërndarja e statusit të punësimit. Më shumë se gjysma 
e fuqisë punëtore (51.8 përqind) është e punësuar në atë që për ekonomitë e para tranzicionit konsiderohej si 
punësim vulnerabël, ku përfshihet vetëpunësimi dhe puna e anëtarëve të familjes. Anketa e Fuqisë Punëtore tregon 
se përqindja e burrave dhe grave të punësuar në punësim vulnerabël është relativisht e balancuar (përkatësisht, 
52.8 dhe 50.7 përqind), por mes meshkujve shumica e punëtorëve janë të vetëpunësuar (37.8 përqind përkundrejt 
24.6 përqind mes grave). Në dallim, gratë gjenden më shumë si kontribuese në punët ku punësohen anëtarët e 
familjes (26.0 përqind përkundrejt 15.0 për burrat). 

Figura nr. 7-5. Punësimi sipas profesioneve (2019-Q4 – 2020-Q3)

Figura nr. 7- 6. Punësimi sipas sektorëve ekonomikë (2020)

Burimi: Anketat e Fuqisë Punëtore 2020 (INSTAT, 2021b)

Burimi: Anketat e Fuqisë Punëtore në Shqipëri 2020 (INSTAT, 2021b)
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Figura nr. 7- 7. Punësimi sipas 
statusit të punësimit (2020)

Figura nr. 7- 8. Produktiviteti i punës në vende të përzgjedhura sipas PBB-së për çdo person të 
punësuar (në 1,000 dollarë)a

Source: Labour Force Surveys 2020 
(INSTAT, 2021b).

Burimi: OECD (2022), bazuar në përllogaritjet 
e ILO-s
a në PPP USD 2017

Shkalla e madhe e sektorit informal në ekonominë shqiptare flet për vulnerabilitete të tjera të punëtorëve. Në 
vitin 2015, Anketa e Fuqisë Punëtore e përcaktonte fuqinë punëtore te 1.037 milionë persona të punësuar 
(INSTAT, 2016), nga të cilët Anketa Strukturore e Biznesit të INSTAT-it llogariste vetëm 417 mijë persona (40.2 
përqind) si punëtorë që punonin në mënyrë të rregullt në kompani të regjistruara. Megjithatë, edhe në sektorin 
formal, një raport i vitit 2018 i Bankës Botërore konstatonte një përqindje të madhe punësh të produktivitetit 
të ulët, si: tregtia dhe aktivete riparim-shërbimi (Banka Botërore, 2018c). Në raport gjithashtu tregohej se – me 
autputin e PBB-së për punëtorë prej rreth US$ 31 mijë për punëtor – nivelet e produktivitetit në Shqipëri ishin 
më të ulta sesa në vendet e tjera të Evropës Lindore dhe të Ballkanit Perendimor (Figura nr. 7.8). Informaliteti i 
ekonomisë është ndër faktorët që krijojnë pakënaqësi me kushtet e punës dhe mungesë dëshire për ta pranuar 
punën që ofrohet. Gjatë intervistave me aktorët e interesit nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive 
(AKPA) u përmend një visitë në zyrat e punës në Elbasan, ku ishte e vështirë të plotësoheshin 700 vende pune 
për punë krahu për shkak të kushteve të këqija të punës dhe evazionit të pagesave të sigurimeve shoqërore nga 
punëdhënësit. Ndërsa kjo nuk ndodh në shërbimin civil, por një tjetër i intervistuar iu referua vulnerabilitetit 
në këtë sektor për shkak të vartësisë nga partia që është në pushtet, d.m.th. dikush mund të humbë vendin e 
punës po të ndërrohen pushtetet, si p.sh. mësues apo oficer policie. Influenca politike në lidhje me stabilitetin e 
punësimit u përmend gjithashtu si një nga arsyet për pakënaqësinë me vendin e punës, sipas një studimi sasior 
mes profesionistëve të shëndetësisë (Koduzi, et al., 2015 (King & Gëdeshi, 2019).

Vulnerabiliteti i punësimit në Shqipëri 
reflektohet gjithashtu edhe në nivelin e 
ulët të pagave. Pagesa mujore mesatare 
bruto në vitin 2018 ishte më e ulta në 
të gjithë rajonin e Ballkanit Perendimor 
(Figura nr. 7.9). Pagesa prej 397 euro, 
niveli i pagës në Shqipëri, qendronte te 
66 përqind e nivelit mesatar në vendet e 
Ballkanit Perendimor dhe 12 përqind e 
nivelit të pagës mesatare në Austri

Siç tregohet në Figurën nr. 7.7, të dhënat e AFP-së gjithashtu tregojnë se niveli arsimor ndikon ndjeshëm në 
mundësitë e punësimit në tregun e punës: sa më i lartë niveli i arsimit, aq më e lartë përqindja e të punësuarve 
dhe më e ulët përqindja e të vetëpunësuarve dhe familjarëve kontribues.
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Figura nr. 7-9. Paga mesatare bruto mujore, Ballkani perendimor dhe vende të përzgjedhura (në Euro)

 Burimi: OECD (2022) bazuar në të dhëna të Bankës Botërore

7.1.3 Nevojat për aftësi në tregun shqiptar të punës

Në programin e reformave të veta ekonomike (2019–2021), qeveria shqiptare evidentoi një mospërputhje midis 
aftësive të personave dhe aftësive që nevojiteshin në vendin e punës, si një ndër prioritetet e saj kryesore. 
Vlerësimi i Nevojave për Aftësi në Shqipëri (2014) tregoi se këndvështrimi i biznesit problem kryesor nuk kishte 
edhe aq të bënte me nivelin e kualifikimeve, por me llojin e duhur të aftësive të përftuara në arsim dhe formim 
të cilat mungonin (International Labour Organization, 2014). Një analizë e PNUD-it në lidhje me nevojat për 
aftësi konstatoi se sektorët ekonomikë të furnizimit me ujë, kanalizimet dhe minierat dhe guroret janë sektorët 
që vuajnë më shumë nga mungesa e aftësive të duhura mes të punësuarve aktualë (PNUD, 2017). Dy në pesë 
biznese u shprehën se stafit të tyre ekzistues u mungonin aftësitë e nevojshme dhe cilësitë, kryesisht bëhet fjalë 
për aftësi specifike teknike, por edhe aftësitë për të mësuar (41.2 përqind), aftësitë socio-emotive dhe ato të 
komunikimit (30.2 përqind), si edhe aftësitë organizative dhe gjuhësore, integriteti dhe motivimi për punë (Banka 
Botërore, 2018c). punët ku ka një mospërputhje me aftësitë përfshijnë: kamarierët, shitësit, mekanikët dhe punët 
në call centres, në sektorin e turizmit dhe madje edhe në bujqësi (Gëdeshi & King, 2018).

Sektori i shëndetësisë shpesh përmendet si sektor që rrezikon të përballet me mungesa të krahut të punës. Një 
vlerësim i shpejtë i kujdesit parësor shëndetësor në Shqipëri nga OBSH-ja (OBSH, 2018) doli në konkluzionin se 
mungesat e personelit po ktheheshin në një sfidë të rëndësishme për sistemin shëndetësor, duke qenë se numri 
i infermiereve dhe mjekëve nuk korrespondonte me numrin që nevojitet për të plotësuar dhe shërbyer nevojave 
të popullsisë. Problemi lidhet si me mungesën e balancës në shpërndarjen e personelit shëndetësor – sidomos 
me mungesat në zonat rurale – por edhe me mungesat në përgjithësi kryesisht për shkak të emigracionit të 
personelit shëndetësor. Për shkak të shpërndarjes së pabarabartë të personelit, një mjek i përgjithshëm shpesh 
ofron shërbime për 2,000 - 2,500 banorë.

Mesazhi kryesor që del nga këto raporte është se sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë u mungon sasia e 
duhur e fuqisë punëtore, por ka edhe një koncept më të përgjithshëm që ka të bëjë me mungesën e fuqisë 
punëtore cilësore, për sa u takon aftësive “hard” dhe “soft” që janë të disponueshme.
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7.2 Efektet e emigracionit në tregun e punës

7.2.1  Emigracioni i mundshëm

Në kuadrin e kontekstit relativisht negativ të punësimit në Shqipëri dhe hendekut të madh me të ardhurat në 
ekonomitë e përparuara të BE dhe Amerikës së Veriut nuk është për t’u habitur fakti që emigracioni konsiderohet 
si strategji e mundshme për të përmirësuar kushtet e jetesës së individit dhe ato familjes. Anketa Kombëtare e 
Migracionit në Familje (AKMF) e vitit 2019 konstatoi se arsyet ekonomike  përbënin mbi 65 përqind të emigracionit 
të migrantëve aktualë (shih seksionin 5.2.1) dhe se emigrantët ishin bindshëm në moshë pune (shih seksionin 6.1). 
Censusi i Popullsisë dhe Banesave i vitit 2011 gjeti shifra të ngjashme si motiv emigracioni në periudhën përpara 
Censusit (77 përqind) (INSTAT, 2014a). Anketa e Migracionit të Mundshëm (AMM) e vitit 2018 e organizuar nga 
Qendra për Studime Ekonomike dhe Sociale (QSES) se grupmosha që ka si synim kryesor emigracionin është 18-
40 vjeç, nga e cila mbi 52.0 përqind  u shpreh se dëshironin të emigronin. Emigracioni i mundshëm ishte më i lartë 
te meshkujt 61.8 përqind (sidomos meshkuj të pamartuar – 64.6 përqind), sesa te femrat (48.3 përqind – sidomos 
te gratë e martuara – 59.5 përqind) (Gëdeshi & King, 2018). 

Nga anketa rezultoi edhe një lidhje fortë midis nivelit arsimor dhe dëshirës për të migruar. Migracioni i mundshëm 
në vitin 2018 ishte në nivele më të larta për personat me arsim të mesëm dhe të lartë, që mund t’i atribuohet 
mundësive më të mëdha për punësim mes personave të arsimuar dhe të kualifikuar në vendet e përparuara të 
BE-së, si dhe me pakënaqësinë e personave të kualifikuar dhe të arsimuar me mundësitë e punësimit dhe kushtet 
e punës në Shqipëri (po aty). AMM e vitit 2007 tregoi model të kundërt: personat me arsimin bazë ose më pak 
kishin më pak gjasa të migronin në atë periudhë. Ky ndryshim mund të tregojë një kalim në modelin shqiptar të 
migracionit nga persona me pak shkollim dhe të pakualifikuar që migronin në të kaluarën, drejt personave me 
arsim më të lartë dhe më të kualifikuar në vitet e fundit dhe në të ardhmen. Arsimi gjithashtu duket s lidhet edhe 
me vendin e destinacionit. Personat me arsim të lartë dhe kualifikime të larta kishin synim të migronin kryesisht 
në ekonomi të përparuara të BE-së dhe në Amerikën e Veriut, ndërsa personat me më pak arsim dhe me aftësi 
profesionale më të ulta synonin të migronin kryesisht në vendet tradicionale të migracionit, si Greqia dhe Italia 
, duke u bazuar te rrjetet aktuale sociale dhe mundësitë për punë të pakualifikuara, edhe në sektorin informal.
Një gjetje tjetër e AMM të vitit 2018 ishte se personat e punësuar me pagë kishin një dëshirë më të madhe për 
të migruar sesa ata që ishin të vetëpunësuar, të papunë dhe shtëpiakë. Kjo tregon se pasja e një pune me pagë në 
vetvete nuk është pengesë për migracionin, as që papunësia është një shtysë e veçantë për të kaluar në migracion. 
Kjo mbështet konstatimin që kushtet e punës, pagat e ulta dhe mungesa e perspektivës janë ndër shtysat kryesore 
drejt emigracionit. Studimet e kohëve të fundit bazuar mbi analizën e AMM nga King dhe Gëdeshi tregojnë 
se Përveç pakënaqësisë së përgjithshme me sistemin arsimor, shëndetësor, sigurinë shoqërore, shërbimin civil, 
gjyqësorin dhe partitë politike ndër shtysat kryesore të migracionit janë ato që kanë të bëjnë me funksionimin e 
tregut të punës në vend. Më specifikisht kjo lidhet me kushtet e punës, pagat e ulta, mundësitë e kufizuara për të 
diplomuarit, për të arritur punë të suksesshme që paguhen në mënyrë të denjë dhe që përputhen me kualifikimet 
e tyre, mungesën e mundësive për të bërë karrierë, pasigurinë në vendin e punës, klientelizmin dhe më gjerësisht 
dobësitë strukturore të ekonomisë së vendit, që karakterizohet nga kapacitete të ulta prodhuese (Gëdeshi & King, 
2018; King & Gëdeshi, 2019).

7.2.2 Profili i migrantëve aktualë të punës

Stoku i të dhënave për emigrantët shqiptarë flet për një efekt kumulativ të viteve, për të mos thënë, të dekadave 
të migracionit dhe ndoshta mund të mos reflektojë tendencat e reja në migracion. Stoku i të dhënave nga vendet 
e OECD-së për vitin 2016 konfirmojnë gjerësisht profilin demografik të migrantëve nga Shqipëria (OECD, 2022). 
Megjithatë, ato flasin për një mbipërfaqësim të personave me nivel të ulët arsimor  si pjesë e popullatës migratore 
nga Shqipëria. Kjo është në përputhje me konstatimet e AMM të vitit 2007 për qëllimet e emigracionit, por 
kundra me ato të AMM të vitit 2018 (seksioni 7.2.1). Deri në masën që migrantët shqiptarë janë llogaritur në 
shifrat e punësimit në vendet e OECD-së, 24 përqind ishin të punësuar në profesione me kualifikime të ulta, 65 
përqind në profesione me kualifikime të mesme dhe 11 përqind në profesione me kualifikime të larta. Ka gjasa 
që kjo shpërndarje të mos e reflektojë situatën aktuale, duke qenë se migrantët e parregullt apo ata pa punë të 

72. Greqia dhe Itali ishin vendet kryesore të destinacionit për shkak të afërsisë me Shqipërinë dhe ekonomive të mëdha e të hapura.
73. Arsimi i ulët sipas nivelit ISCED është 0/1/2.
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regjistruar, sidomos në Itali and Greqi janë të punësuar në profesionet me aftësi/kualifikime të ulta.
Analiza e punësimit të migrantëve në vendet e OECD-së në periudhën 2015-16 tregoi se punësimi i punëtorëve 
shqiptarë është i përqëndruar në disa pak grupe profesionesh, me dallime të mëdha gjinore. Punëtorët meshkuj janë 
të përqëndruar në zeje dhe zanate (39.3 përqind, kryesisht në ndërtim dhe zanate: (30.4 përqind) që pasohen në 
distancë nga profesione elementare (16.2 përqind, punëtorë në bujqësi, ndërtim dhe manifakturë). Nga ana tjetër, 
punëtoret femra gjenden kryesisht në zanate elementare (40.5 përqind, kryesisht pastruese: 30.4 përqind), ndjekur 
nga sektori i Shërbimeve dhe shitjeve (28.8 përqind, kryesisht si pastruese, sanitare, infermiere, në përgatitjen 
e ushqimit në institucione të ndryshme). Në dy kategoritë që kërkohet nivel i lartë kualifikimesh (profesionistë 
dhe ndihmës profesionistë, duke përfshirë edhe infermierët), gratë janë relativisht më të përfaqësuara se burrat 
përkatësisht, 6.7 dhe 2.4 përqind.
Ndërsa përqindja e personave me kualifikime të larta mes migrantëve shqiptarë është e ulët, ku më shumë se 
gjysma (56 përqind) gjatë viteve 2015-16 kishin nivel kualifikimi që e kalonte nivelin e kërkuar të kualifikimit për 
vendin e punës (OECD, 2022).  Migrantët meshkuj nga Shqipëria kishin më shumë gjasa të ishin të mbikualifikuar 
sesa migrantet femra, me 63 dhe 50 përqind të migrantëve me kualifikime të larta. Përveç “largimit të trurit” të 
punëtorëve të mbikualifikuar në vendet e destinacionit kjo nënkupton një efekt të 'dekualifikimit’, që ul ndikimin 
pozitiv të të kthyerve nga migracioni. Kjo ndikon edhe vetë migrantët e kthyer, por edhe transferimin e kapitalit 
njerëzor që mund të sillnin me vete të kthyerit (King & Vullnetari, 2009; Banka Botërore dhe ETF, 2010).

7.2.3 Ndikimi i emigracionit në tregun shqiptar të punës

Numri i mbi një million migrantëve të lindur në Shqipëri që jetojnë në BE dhe vendet e tjera të OECD-së (Tabela 
4.2) nënkupton një numër të madh personash që i janë larguar tregut të punës në Shqipëri. Përveç se u shërben 
aspiratave të vetë migrantëve kjo nga ana tjetër ka ulur papunësinë në Shqipëri. Ndonëse nivelet e papunësisë kanë 
rënë gjatë dekadave të fundit dhe më pas edhe në vitet përpara COVID-19 (Figura nr. 7.2) vihen re në vazhdimësi 
nviele të larta të papunësisë, sidomos te papunësia për të rinjtë (Figura nr. 7.3). Në kontekstin e numrit të madh 
të emigrantëve, kjo nënkupton se teprica e fuqisë punëtore nuk është problem kryesor i tregut shqiptar të punës, 
por që sjell me vete problematika për sa i përket punëve të përshtatshme për popullsinë vendase.
Duke qenë se emigracioni përfshin kryesisht grupmoshën 20–39-vjeçare, ai dobëson dividentin demografik nga 
i cili vendi mund të përfitonte në tranzicionin drejt një popullsie të moshuar. Një divident i tillë, që përkufizohet 
si rritja e PBB-së për frymë i ka dhënë shtysë ekonomive të ndryshme, sidomos në Azinë Lindore) dhe mund të 
materializohet nëse ka:
 • Një përqindje më të lartë të personave në grupmoshat ekonomikisht aktive, d.m.th. raport më të ulët  
 vartësie (kushtet demografike); 

74. Mbikualifikimi matet vetëm për migrantët që janë shumë të specializuar dhe përfshin personat që kanë mbaruar studimet e larta (ISCED 5-8) dhe nivel 
professional të ulët ose të mesëm (ISCO 4-9).

Figura nr. 7-10. Shpërndarja e punëtorëve Shqiptarë të regjistruar në vendet e OECD-së 
sipas grupeve kryesore të ISCO-s dhe sipas gjinisë

Burimi: OECD (2022) bazuar në bazën e të dhënave të OECD-së për imigrantët në vendet e OECD dhe 
joOECD,  https://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm
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 • Politika efikase investimesh në shëndetësi, arsim, punësim dhe qeverisje (kushti për politikat) 
  (Bloom, et al., 2001; Lee, et al., 2000).
Dividenti demografik është një mundësi që vjen vetëm një herë dhe për Shqipërinë ajo dritare mundësie për të 
përfituar nis të mbyllet herët këtë dekadë (INSTAT, 2014a). Emigracioni ndikon në mënyrë të zhdrejtë popullsinë 
ekonomikisht prodhuese nga ekonomia lokale dhe rrit ndjeshëm raportin e vartësisë. Deri kur emigrantët sjellin 
remitanca, ky efekt kompensohet, por vetëm pjesërisht, duke qenë se një pjesë e mirë e të ardhurave të fituara 
në vendin e destinacionit shpenzohet jashtë. Për ata emigrantë që nuk sjellin remitanca, përfitimi i mundshëm 
ekonomik mungon tërësisht. Këtu përfshihen veçanërisht emigrantë që kanë shkuar në emigracion si familjet dhe 
migrantët e përhershëm që me kalimin e kohës nisin t’i humbasin lidhjet me vendin e lindjes. Në këtë kuadër, 
rezultatet e AKMF të vitit 2020 tregonin se pothuajse gjysma (48.6 përqind) e migrantëve aktualë nga familje ku 
jo e gjithë familja ka shkuar në migracion nuk kanë plan për t’u kthyer në Shqipëri. Një studim tjetër me 651 
studentë shqiptarë që studiojnë jashtë tregoi se gjysma e tyre nuk kishin ndër mend të ktheheshin në Shqipëri, 
kur u pyetën për qëllimin e tyre për t’u kthyer në Shqipëri (King & Gëdeshi, 2020). Ndonëse këto nuk janë 
një matje e saktë e sjelljes faktike gjithsesi flasin për një qëllim në përgjithësi që ata duan të qendrojnë jashtë 
shtetit. Personat që kanë emigruar përgjithmonë kontribuojnë pak ose aspak në dividentin e dytë të mundshëm 
demografik (kursimet e mbledhura nga individët dhe/ose firmat dhe qeveritë, për periudhën e pensionit mund 
të investohen në zhvillimin ekonomik), që mund t’i japë një shtysë edhe më të madhe dhe më të qëndrueshme 
ekonomisë. Duke qenë se emigracioni i përkeqëson kushtet për këta dividendë, Shqipëria nuk ka gjasa të përfitojë 
plotësisht nga mundësitë e ofruara.

Një efekt tjetër më pak i dukshëm i emigracionit shqiptar ka të bëjë me mangësitë që po shfaqen në aftësi në 
vend. Të intervistuarit për Barometrin e Biznesit të Ballkanit, viti 2021 (Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, 2021) 
theksuan se mungesa e aftësive të përshtashme dhe fuqisë punëtore ishin ndër faktorët më të rëndësishëm që 
kufizonin veprimtarinë dhe rritjen e biznesit, duke rezultuar në kufizim të produktivitetit dhe zhvillimit në nivel 
makro. Pas pandemisë COVID-19, emigracioni i fuqisë punëtore përmendej si faktori i dytë më problematik në 
vitin 2021. Pavarësisht niveleve relativisht të larta të papunësisë, shumë kompani kanë nevojë për punëtorë me 
pak kualifikime apo gjysmë të kualifikuar apo me aftësi specifike, duke përfshirë këtu biznesin tekstil dhe atë të 
veshmbathjeve, si edhe sektorin e turizimit dhe bujqësisë (Gëdeshi, 2021).

Vend të veçantë në analizën e migracionit zë emigracioni i personave shumë të kualifikuar dhe shumë të aftë, duke 
pasur parasysh investimet e mëdha që kanë bërë për arsimin dhe specializimin e tyre, si edhe potencialin e madh 
për të gjeneruar produktivitet, zhvillim ekonomik dhe për të trajnuar brezat e ardhshëm. rrjedhimisht, një humbje 
e çekuilibruar e këtij kapitali njerëzor mund të vërë në rrezik perspektivën e zhvillimit të një vendi. Varianti i fundit 
i Dokumentit të Bankës Botërore për Migracionin dhe remitancat (Banka Botërore, 2016) e rendit Shqipërinë 
mes vendeve me shifrat më të larta të emigracionit të personave të diplomuar në universitete dhe afërsisht 31.3 
përqind e këtij grupi popullsie jetonte jashtë shtetit në vitin 2011. Leitner (2021) konstaton fakte të ngjashme të 
“largimit të trurit”, sepse në analizën e saj konstatohet nivel i lartë i emigracionit neto në periudhën midis viteve 
2010-2019 për personat me arsim të lartë dhe ata me arsim të mesëm profesional (Leitner, 2021).
Aktorët e interesit të intervistuar në kuadrin e këtij studimi iu referuan shpesh largimit të personelit, për shkak 
të emigracionit. Gjithashtu, të intervistuarit shpesh iu referuan emigracionit të personelit TI, stafit akademik 
dhe profesionistëve të fushës së arsimit dhe shëndetësisë. Disa ia kishin frikën shembjes së sistemit arsimor 
dhe iu referuan edhe disa shkollave që ishin mbyllur, sidomos në zonat rurale dhe caktimit të mësuesve që ishin 
të pakualifikuar ose me kualifikime jo të përshtatshme. Sidomos në intervistat e grupeve të fokusit, problemet 
që lidheshin me mungesën e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë, sërish sidomos në zonat rurale, u 
diskutuan në gjerësi. Nivelet e ulta të pagave, infrastruktura e dobët, mbingarkesa e stafit ekzistues dhe mungesa 
e lehtësirave të duhura për praktikën e studentëve të mjekësisë u përmendën si shkaqet kryesore të emigracionit 
të mjekve dhe infermierëve. Një anketë cilësore me profesionistët e shëndetit tregonte nivele të ulta të pagave, 
mundësi të kufizuara për zhvillim profesional dhe burime operative të kufizuara, si faktorët kryesorë shtytës për 
të gjetur një punë jashtë shtetit (Koduzi, et al., 2015).

Nivelet e larta të emigracionit të personelit shëndetësor përshkruhen në mënyrë sasiore në një studim nga 
Socha-Dietrich dhe Dumont (2021), të cilët konstatuan se nivelet e emigracionit në vitet 2017-18 për infermierët 
përfunduar studimet në vendet e origjinës ishin 9 përqind dhe 18 përqind për mjekët që kishin përfunduar 
studimet në vendet e origjinës (Socha-Dietrich & Dumont, 2021). Sipas një vlerësimi të OECD-së, të vitit 2022 
në lidhje me migracionin e fuqisë punëtore në Ballkanin Perendimor, këto nivele të larta të emigracionit mund të 
kenë kontribuar në shifrat e ulta të personelit mjekësor në Shqipëri (OECD, 2022).
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7.3.2 Ndikimi i imigracionit në tregun shqiptar të punës

Analiza e ndikimit të imigracionit në tregun shqiptar të punës dallon dy grupe imigrantësh: migrantët e kthyer, 
shtetas shqiptarë të cilët për njëfarë kohe e kishin pasur vendbanimin e tyre jashtë vendit; dhe imigrantët me 
shtetësi të huaj që hyjnë në vend. Duke pasur parasysh numrin e vogël të kategorisë së fundit janë migrantët e 
kthyer të cilët pothuajse ekskluzivisht përcaktojnë efektin e imigracionit në tregun e punës në Shqipëri.

75. Për shkak të krizës në Greqi, numri kumulativ i migrantëve të kthyer që nga viti 2011 nga ai vend është relativisht i lartë në krahasim me atë të Italisë
76. Popullata e lindur jashtë është shumë më e madhe, duke përfshirë shtetasit shqiptarë të lindur jashtë, ose nga gra shqiptare që jetonin atje, ose nga gra që 
kishin shkuar jashtë për të lindur atje. PHS e vitit 2011 numëronte 28.3 mijë shtetas të huaj dhe 51.3 mijë shtetas të lindur jashtë.

Burimi: INSTAT 2021a, bazuar në të dhëna të Drejtorisë për Kufirin dhe Migracionin.

Figura nr. 7-11. Shtetasit e huaj me leje qëndrimi, sipas gjinisë (2005-2020)

7.3 Efektet e imigracionit në tregun e punës

7.3.1 Profili i imigrantit

Vendet që kanë shifra të larta migracioni nga vendi jashtëzakonisht kanë edhe flukse të larta të të kthyerve nga 
migracioni. Shumë migrantë, si p.sh. punëtorët me kontratë dhe studentë lëvizin jashtë shtetit për periudha të 
shkurtra kohore, ndërsa të tjerë, si pensionistët preferojnë të kthehen në vendlindje pas një periudhe më të gjatë. 
Po ashtu, disa prej këtyre migrantëve i hyjnë një rruge të re emigracioni, duke sjellë me vete migracionin e hyrje-
daljeve – ndërsa të tjerët qendrojnë përgjithmonë në vend. 
Ky model, duke përfshirë edhe nurmin e madh të të kthyerve është konstatuar gjithashtu edhe në Shqipëri. 
Rrjedhimisht, të kthyerit përbëjnë pjesën më të madhe të imigrantëve. Sipas AKMF të vitit 2019 jo më pak se 
98.2 përqind e imigrantëve ishin të kthyer (INSTAT, IOM dhe QSES, 2020). Nuk duhet të jetë aspak surprizë që 
vendet nga vijnë shumica e imigrantëve janë vendet e zakonshme të destinacionit, si: Greqia  dhe Italia, ndjekur në 
distancë nga Gjermania. Për sa i takon moshës dhe gjinisë, popullata e migrantëve të kthyer është e ngjashme me 
atë të popullatës emigrante. Megjithatë, mbi-përfaqësimi i meshkujve është më i theksuar dhe struktura moshore 
është pak më e madhe, duke qenë se migrantët e kthyer kanë pasur më shumë kohë të “moshohen”. Megjithatë, 
pjesa më e madhe e të kthyerve janë të moshës 20 - 60 vjeç, me përqëndrim në grupmoshën 25-44 vjeç (INSTAT, 
2014a; INSTAT, 2014).
Popullsia e huaj në Shqipëri ka shënuar rritje gjatë dy dekadave të fundit, por mbetet e vogël. Popullsia e huaj e 
regjistruar me shtetësi të huaj është rritur nga 2.4 mijë persona në vitin 2005 deri në 14.2 mijë në vitin 2018 dhe 
është në fazë të palëvizur që atëherë (Figura nr. 7.11).  Përveç popullsisë së huaj të regjistruar janë identifikuar 
edhe 18.8 mijë migrantë të parregullt në vend, mes të cilëve 47.4 përqind sirianë, 14.5 përqind afganë, 9.1 
përqind marokenë dhe 8.1 përqind irakianë (INSTAT, 2021a). Shumica prej tyre janë kapur teksa përpiqeshin 
të kalonin transit përmes Shqipërisë. Pothuajse dy të tretat (63.8 përqind) e shtetasve të huaj të rregullt janë 
meshkuj. Struktura e tyre moshore është shumë më e madhe nga ajo e migrantëve të kthyer. Në periudhën midis 
viteve 2016-2020, afërsisht 60 përqind kishin shtetësi të një shteti tjetër evropian, pak më poshtë se 30 përqind 
kishin shtetësi nga një shtet aziatik (kryesisht nga Republika Islamike e Iranit) dhe afro 10 përqind kishin shtetësi 
amerikane. Shtetasit afrikanë përbëjnë një përqindje të vogël, por në rritje të popullsisë në Shqipëri (INSTAT, 
2021a).
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Migrantët e kthyer

Efekti kryesor i fluksit të të kthyerve është rritja e popullsisë së papunë. Informacioni nga një anketë me migrantë 
të kthyer në vitin 2013 tregoi se afërsisht 60 përqind e të kthyerve ishin të papunë kur ishin kthyer në Shqipëri. 
Kjo shifër ra në afro 50 përqind – pra një nivel papunësie prej 60.3 përqind Figura nr. 7.12). Megjithatë, shifrat 
nënkuptojnë një nivel papunësie shumë më të lartë nga niveli kombëtar i papunësisë prej 15.6 përqind në vitin 
2013, duke treguar pozitën vulnerabël të migrantëve të kthyer në tregun e punës. Brenda fuqisë punëtore të 
migrantëve të kthyer, rënia e papunësisë balancohet nga rritja e punësimit si për të punësuarit, ashtu edhe për të 
vetëpunësuarit. Në kohën e zhvillimit të anketës, afërsisht një e treta e të kthyerve e kishin gjetur një punë. Rritja 
e vogël e përqindjes së të kthyerve jashtë fuqisë punëtore me mbërritjen e tyre në Shqipëri mund të shpjegohet 
me faktin që personat kanë mbushur moshën e pensionit, që mund të ketë qenë edhe arsyeja e kthimit të tyre. 
AKMF e vitit 2020 tregoi një nivel papunësie mes të kthyerve prej 47.2 përqind, sërish shumë më lart nga niveli 
kombëtar i papunësisë së popullsisë ekonomikisht aktive.
Gjatë ciklit të migracionit janë vënë re dallime të rëndësishme gjinore në statusin e tregut të punës. Ndërsa mbi 
95 përqind e meshkujve ishin aktivë në tregun e punës, qoftë të punësuar apo të papunë, gjatë gjithë fazave të 
ciklit, për gratë kjo ishte e vërtetë vetëm për dy të tretat e tyre përpara kthimit në Shqipëri. Këto shifra ranë 
në afërsisht 55 përqind pas kthimit të tyre, duke qenë se numri i grave që dolën në pension, apo u kthyen në 
shtëpiake ishte relativisht më i lartë se i meshkujve. Në kohën e anketës figuronin si të punësuar 21 përqind e 
grave, në krahasim me 37 përqind e burrave; dhe 32 përqind e grave ishin të papuna, në krahasim me 56 përqind 
që ishte shifra për burrat.

Studimet që marrin në shqyrtim situatën e punësimit të migrantëve të kthyer sugjerojnë ekzistencën e një variacioni 
në suksesin e tregut të punës midis migrantëve të kthyer, në varësi të gjinisë, moshës, rezultateve arsimore, 
rrethanave familjare, si edhe kapitalit njerëzor të akumuluar jashtë dhe motivimin dhe natyrën e kthimit. Ndër të 
tjerë, Hausmann dhe Nedelkoska (2018), në një studim të tyre mbi migrantët e kthyer nga Greqia konstatuan se 
të kthyerit në moshë të re kishin më shumë gjasa të punësoheshin në punë më të paguara dhe kishin nivel më 
të ulët papunësie sesa bashkëmoshatarët e tyre në tregun vendas të punës. Ata gjithashtu konstatuan që një nga 
efektet e veprimtarisë së vetëpunësimit ishte krijimi i mundësive më të mëdha të punësimit për të tjerët, sidomos 
kur bëhej fjalë për personat aktivë në sektorin e bujqësisë që tërhiqnin jomigrant duke i nxjerrë nga papunësia 
drejt fermave komerciale. Alili et al (2019), përmes modelimit ekonometrik të Anketës së vitit 2013 për Migrantët 
e kthyer dhe ri-integrimin e tyre doli në konkluzionin se probabiliteti i të qenit i punësuar pas kthimit në vend 
ishte shumë më i lartë te burrat, sesa te gratë (Alili, et al., 2019). Gjithashtu, të kthyerit që kishin rezultate më të 
larta arsimore kishin gjasa shumë më të mëdha për të gjetur punë, ndërsa të kthyerit që kishin qenë të papunë 
përpara migracionit kishin më pak gjasa të gjenin një vend pune pas kthimit të tyre në atdhe. Megjithatë, të qenit 
i papunë përpara kthimit rriste probabilitetin e gjetjes së një pune pas kthimit, gjë që sugjeronte se disa migrantë 
ishin kthyer në atdhe pasi kishin humbur vendin e punës në vendin pritës. 

Burimi: INSTAT dhe IOM (2014) bazuar në të dhënat e anketës për Migracionin e të 
Kthyerve dhe ri-integrimin e tyre në Shqipëri, 2013.

Figura nr. 7-12. Statusi i tregut të punës, sipas fazës në ciklin e migracionit
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Kthimi i migrantëve ka një efekt të mundshëm në tregun e punës në kuptimin e kapitalit të ri financiar, social dhe 
njerëzor, si: aftësi, dije, etikë pune, mentalitet dhe ide të reja. Megjithatë, në drejtim të mundësisë së punësimit, 
efekti i specializimeve jashtë mund të jetë i ulët, sepse mungon një agjenci në Shqipëri për certifikimin e aftësive 
formale apo joformale të individëve. Njohja dhe certifikimi i këtyre aftësive mund të ndihmonte në gjetjen e një 
vendi pune dhe burimeve të investimit për të nisur një biznes. Megjithatë, Anketa e vitit 2013 për Migracionin e 
të kthyerve dhe ri-integrimin e tyre tregon se të kthyerit që ishin specializuar/kishin marrë trajnime jashtë kishte 
më shumë gjasa të gjenin një vend pune pas kthimit të tyre në atdhe. Nëse të kthyerve do t’u kërkohej apo do 
të ishin të detyruar nga rrethanat të ktheheshin në Shqipëri, ata do të kishin më pak gjasa të ishin të punësuar.
Imigrantë me shtetësi të huaj

Imigrantët e huaj përfaqësojnë shifra të vogla dhe shpesh nuk janë pjesëmarrës në tregun e punës (si p.sh. 
azilkërkues me probleme për lejen e punës, pensionistë të huaj). Shifrat e ulta të imigrantëv të huaj në Shqipëri 
tregojnë se vendi nuk është atraktiv për migrantët e punës. Niveli i pagave në Shqipëri mund të mos jetë tërheqës, 
me përjashtim të migrantëve nga vendet e varfra në zhvillim dhe në shkallë të vogël. Pronarë fabrikash në vend 
kanë punësuar punëtorë nga vende si: Bangladeshi, Pakistani dhe Filipinet (Hila, 2021). Megjithatë, gjatë intervistave 
me aktorët e interesit në kuadrin e këtij projekti u përmendën disa mundësi ku përdoren imigrantë të huaj.
Në intervistat me AKPA dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme u përmendën se disa aftësi mes 
azilkërkuesve, si p.sh mjekë nga Irani, Siria dhe Afganistani mund të jenë të përshtatshëm për tregun shqiptar 
të punës. Megjithatë, në shumë raste atyre u mungon dokumentacioni i duhur dhe procedurat administrative 
pengojnë marrjen e lejes së nevojshme të punës. Gjithashtu, shumë nga azilkërkuesit nuk kanë aftësitë që mund 
të jenë vlerë e shtuar për tregun e punës në Shqipëri. Ndërsa vëllimi i azilkërkuesve është ende i vogël, të 
intervistuarit nga AKPA përmendën se ky numër po rritet dhe se Shqipëria po ndryshon dhe nga një vendi transiti 
po kthehet në një vend destinacioni për azilkërkuesit. Për më tepër u përmend gjithashtu se pozita gjeografike 
dhe klima e Shqipërisë, si edhe situata e sigurisë mund të krijojnë kushte të favorshme për imigrantët e huaj dhe 
investimet, sidomos në sektorin e turizimit. 

7.4 Nevojat e tregut të punës në vendet e destinacionit

7.4.1 Vlerësimi i nevojave të tregut në vendet e destinacionit

Duke qenë se migracioni për motive punësimi varet pjesërisht nga faktorët tërheqës të vendit të destinacionit, 
vlerësimi i nevojave të tregut të punës në vendet e destinacionit ndihmon në të kuptuarin e tendencave aktuale 
dhe të së ardhmes. Megjithatë ka disa faktorë që ndërhyjnë dhe e ndërlikojnë analizën sesi nevojat e tregut të huaj 
të punës ndikojnë në migracionin për motive punësimi dhe në tregun e punës në Shqipëri.
• Pandemia e COVID-19 pati një efekt të jashtëzakonshëm në tregjet e punës në mbarë botën, duke përfshirë 

edhe vendet e destinacionit për migrantët shqiptarë. Sidomos vendet kryesore të destinacionit, si Italia dhe 
Mbretëria e Bashkuara, të cilat u prekën ndjeshëm nga mbyllja, kufizimet e lëvizjes, mbyllja e bizneseve, si 
edhe nga kufizimet e ndjeshme për migracionin ndërkombëtar. Heqja gjatë kohëve të fundit e kufizimeve dhe 
masave të emergjencës shkaktoi rritje të ndjeshme të veprimtarive ekonomike, si edhe ndryshime të mëdha 
të kërkesës për fuqi punëtore. Efektet e pandemisë së COVID-19 mbi ekonomitë dhe tregjet e punës të 
vendeve të destinacionit ende nuk janë zgjidhur dhe pasiguritë në lidhje me ndikimin aktual të valëve të reja 
të infeksionit mbeten për t’u parë.

• Ndikimi i luftës në Ukrainë solli ndikime të tjera në ekonomitë dhe tregjet e punës së vendeve të destinacionit 
dhe është ende herët për të kuptuar efektet mbi kërkesën për fuqi punëtore dhe migracionin ndërkombëtar 
për motive punësimi.

• Mënyrat sesi kërkesa për fuqi punëtore në vendet e destinacionit ndikon migracionin nga fuqia shqiptare 
e punës përfshin faktorë të ndryshëm si p.sh. distanca, rregullat e hyrjes dhe marrëveshjet, kualifikimet, 
strukturën e tregut të punës, llojin e kërkesës së tregut dhe rrjetet ekzistuese. Ndërveprimi specifik i këtyre 
faktorëve sipas shteteve nuk bën të mundur krijimin e një panorame të qëndrueshme të ndikimit në fuqinë 
punëtore shqiptare. Kjo bëhet edhe më e spikatur, në rastin e situatës të ndryshueshme ekonomike dhe 
tregut të punës për shkak të COVID-19 dhe luftës në Ukrainë.

• Mekanizmat e aksesueshme të raportimit për nevojat e tregut të punës janë të cunguara dhe të paqendrueshme. 
Kështu p.sh. për disa vende ka informacion për kërkesën për fuqi punëtore në sektorët ekonomikë, ndërsa të 
tjera kanë kërkesë për profesione të ndryshme.
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Në seksionet e mëposhtme jepet një panoramë e përgjithshme e nevojave në tregje të zgjedhura të vendeve të 
destinacionit, si: Italia, Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar.

7.4.2 Italia

Tregu i punës në Itali karakterizohet nga nivele të vazhdueshme të ulta të punësimit, sidomos për gratë dhe 
pasiguri të lartë të tregut të punës për shkak të riskut të lartë të papunësisë dhe përfitimeve të ulta të papunësisë. 
Niveli i prodhimtarisë së fuqisë punëtore është i dyti më i ulët mes vendeve të OECD-së, pas Greqisë (OECD 
2018). Situata karakterizohet gjithashtu nga një “treg dual i punës” me politika të forta mbrojtëse për punët e 
përhershme dhe nivele të ulta mbrojtjeje për punë të përkohshme. Shumica e të rinjve, duke përfshirë ata me 
arsim të lartë ishin të punësuar me kontrata të përkohshme (Garda 2017). Mundësitë e ulta të kalimit nga një punë 
e përkohshme në një punë të përhershme shkaktojnë shkurajim. Rëndësia e punësimit të përkohshëm në tregun 
e punës është një faktor lehtësues për migracionin ndërkombëtar nga Shqipëria, sidomos në rastin e punëve në 
bujqësi që janë në qarqet jugore, në afërsi me Shqipërinë. Emergjenca e COVID-19 dhe mbyllja e kufijve ndikoi 
në veçanti punësimin sezonal dhe sektorin bujqësor që u prekën ndjeshëm nga kriza (Komisioni Evropian, 2022a).
Një faktor tjetë që shton mundësinë e migracionit për motive punësimi është ulja e numrit të popullsisë dhe 
moshimi në Itali që ëshë zbutur kryesisht nga flukset migratore të viteve të fundit. Nga viti 2020 deri në vitin 2024, 
sistemit ekonomik italian do t’i duhet të zëvendësojë mbi 2.5 milionë persona që punojnë aktualisht, për shkak të 
mbushjes së moshës së pensionit apo për arsye të tjera. Kjo shifër, që ndoshta është e nënvlerësuar, bashkë me 
rritjet (apo uljet) e pritshme të punësimit bazuar në tendencat vjetore të mundshme të PBB-së do të sjellë një 
nevojë për punësim te 1.9 - 2.7 milionë punëtorë (Komisioni Evropian, 2022a). 
Një analizë e nevojave aktuale për punësim, sipas sektorëve, nga ISTAT-i (citim Komisioni Evropian, 2022a) tregon 
se midis viteve 2020 -2021 vendimet e punës që u hapën më shumë ishin në sektorin e shëndetësisë nga 223 
mijë - 241 mijë; “shërbimet e tjera publike dhe private” me afro 145 mijë - 170 mijë punëtore dhe “trajnimi dhe 
kultura” me 152 mijë -169 mijë punëtorë. Profesionet më të kërkuara janë:
• Menaxherë, në profesione tepër të specializuar (inxhinierë dhe TI): 68,050
• Personel për shitje dhe shërbimet: 87,120
• Punëtorë të kualifikuar dhe operatorë pajisjesh: 107,020
• Profesione që nuk kërkojnë aftësi: 43,480

7.4.3 Gjermania

Tregu gjerman i punës ka nevojë për fuqi punëtore të kualifikuar, d.m.th. individë me kualifikime profesionale 
(studime akademike, formim profesional). Ekzistojnë mundësi të mira për punëtorë të kualifikuar në këto 
profesione dhe këtu përfshihen (Komisioni Evropian, 2022b):
• Mjekë: pavarësisht mundësive të mira për të fituar të ardhura dhe statusin e lartë shoqëror ka mungesë të 

vazhdueshme për mjekë në klinika private dhe ndonjëherë në klinika në zonat rurale. Mjekët që kanë mbaruar 
studimet apo kanë kualifikime nga jashtë ekuivalente me ato në Gjermani u jepet licenca për të punuar si 
mjekë.

• Infermierë: ka nevojë për persona të kualifikuar në spitale, shtëpi të të moshuarve apo qendra të tjera 
të kujdesit shëndetësor. Çdo person që ka kreditet si infermier nga vendi i origjinës mund të kërkojë që 
kualifikimet t’i njihen në Gjermani. Kërkohet edhe që të dinë gjermanisht në varësi të nivelit të punës.

• Inxhinierë: ka shumë nevojë për specialistë në inxhinieri elektrike dhe inxhinierë zbatimi, inxhinieri mekanike 
dhe prodhim makinash. Kushdo me kualifikime profesionale ekuivalente me ato në Gjermani gëzon të drejtën 
të njihet si inxhinier/konsulent.

• Profesionistë të shkencave biologjike dhe shkencave kompjuterike: ka kërkesë të shtuar në sektorin privat dhe 
në institutet kërkimore-shkencore publike.

• Gjithashtu ka nevoja për edukatore në kopshte, për shoferë kamionësh, për kuzhinierë dhe profesionistë të 
tjerë në industrinë ushqimore (kasapë, bukëpjekës) dhe punëtorë në bujqësi.

• Aftësitë që kërkohen nga fuqia punëtore migratore:
• Të ketë kualifikim profesional për një nga profesionet për të cilët ka shumë kërkesë. Në këtë rast njohja e 

gjuhës gjermane shpesh ka më pak rëndësi. Ose:
• Të planifikojë të arrijë kualifikime profesionale në profesionet ku ka shumë kërkesë. Është e mundur që 

inidividët të shkojnë në Gjermani për t’i përfituar kualifikimet. Ose:
• Kualifikime profesionale për një profesion për të cilin ka më pak kërkesë. Në këtë rast duhet patjetër që 

personi të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës gjermane për të shtuar mundësitë e punësimit.
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Në kategoritë e mëposhtme ka aktualisht më shumë vende të lira sesa persona të kualifikuar të papunë në të 
gjithë Gjermaninë dhe ka shumë nevojë për punëtorë të kualifikuar:
• Kujdes për të moshuarit
• Kujdes shëndetësor, infermierë, shërbime mjekësore të urgjencës, mami
• Hidraulikë, sanitare, shërbime kondicionimi
• Inxhineri energjetike
• Trenistë
• Konsulentë për taksat
• Mekatronikë dhe automatizim
• Topografi dhe kartografi
• Trajtime jomjekësore dhe mjekësi alternative
• Teknologji mjekësore, ortopedi dhe rehabilitim

7.4.4 Greqia

Greqia është ende duke e marrë veten nga kriza ekonomike. Një përqindje e madhe e personave të papunë në të 
kaluarën kanë punuar në punë në bujqësi, pyje, peshkim, tregti me shumicë e pakicë, riparim-shërbim makinash 
e motorësh, përpunim dhe akomodim dhe shërbime të tjera që lidhen me shërbimin ushqimor. Për më tepër, 
rënia ekonomike u dha një goditje të rëndë profesioneve që lidheshin me sektorin e ndërtimit. Rrjedhimisht, 
profesionet që kanë vuajtur më shumë janë ato që punësojnë punëtorë të pakualifikuar, teknologë dhe teknikë. 
Nga profesionet që u goditën nga kriza janë edhe parukeritë, berberët, kamarierët, shitësit, punëtorët në familje, 
pastrueset etj. Përqindja e personave të punësuar në bujqësi, pyje, blegtori dhe peshkim, sektorë këta që kishin të 
punësuar shumë punëtorë sezonalë shqiptarë ka ardhur në rënie që nga viti 2014. Po ashtu, përqindja e personave 
të punësuar në punë të specializuara krahu ka ardhur në rënie. Nga ana tjetër, përqindja e personave të punësuar 
në profesione jomanuale, që nuk kërkonin shumë specializim u ngrit ndjeshëm dhe përqindja e personave në 
punë jomanuale me specializim të lartë është rritur pak. Sektorët e ekonomisë me rritjen më të madhe të të 
punësuarve janë: sektori i përpunimit, transporti, magazinimi, turizmi, administrata publike, mbrojtja dhe arsimi 
(Komisioni Evropian, 2022c).

7.4.5 Franca

Që pas rikuperimit nga COVID-19, nevojat për punësim në Francë janë rritur në shumë profesione. Si p.sh. për 
mjekë dhe ndihmësmjekë, (rekrutimet e planifikuara u rritën me 14,100 nga viti 2019 deri në vitin 2021) dhe 
infermiere (një rritje me 10,900 vende të planifikuara), si edhe në ndërtim, duke përfshirë edhe punëtorë krahu 
(+8,000 vende të planifikuara) dhe peshkim (+7,700), hidraulikë dhe inxhinierë kondicionimi (+3,900 vende të 
planifikuara) dhe punëtor që bëjnë punime në cati (+900 rekrutime të planifikuara).
Pati shumë probleme me punësimin në sektorin e shëndetësisë nga viti 2019- 2021. Kishte shumë nevoja për 
punësim në profesione të kujdesit dhe mbështetjes, si pastruese dhe kujdestare në familje (83,100 vende të 
planifikuar) dhe kujdes personal (85,700 vende të planifikuara). Punët në bujqësi, kryesisht sezonale janë ato që 
kërkohen edhe më shumë (149,100 vende pune për vreshta, arborkulturë, drithra dhe 88,200 vende për fermerë 
dhe punëtorë të thjeshtë në bujqësi). Ndër profesionet që kërkoheshin më shumë ishin: pastrues (113,900 vende 
të planifikuara), ambalazhim dhe hamej (75,400 vende të planifikuara). 
Kërkesat për kualifikime pune që kërkohen nga punëdhënësit kanë të bëjnë me “rregullat dhe procedurat” 
(të përmendura nga 60 përqind), “aftësia për të organizuar punën dhe për të punuar i pavarur” (47 përqind) 
dhe “përdorimi i mjeteve digjitale dhe aftësia për të punuar online” (13 përqind). Profilet e papërshtatshme 
të aplikantëve kanë të bëjnë kryesisht me mungesën e përvojës profesionale, motivimin, aftësitë teknike apo 
trajnimin.

7.4.6 Mbretëria e Bashkuar

Përveç efekteve të pandemisë së COVID-19 dhe luftës në Ukrainë, ndryshimet e kohëve të fundit në tregun 
e punës u shkaktuan edhe nga dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga BE (Brexit). Ka pasur një rritje të ndjeshme 
të vendeve të lira të punës, duke qenë se firmat britanike janë përballur me rritje të kërkesës për mallra dhe 
shërbime (shkaktuar nga rihapja e ekonomisë) dhe ulja e ofertës së punëtorëve të pakualifikuar nga BE (si pasojë e 
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Brexit) (Forster van Aerssenet al, 2021). Për pasojë, ngushtimi i tregut të punës i ka kaluar nivelet e përpara krizës.
Për herë të parë që pas regjistrimit të të dhënave, në Mbretërinë e Bashkuar ka më shumë vende të lira pune, 
sesa të papunë. Kjo është shkaktuar kryesisht nga një katërfishim i vendeve të lira të punës në afro 1.3 milionë që 
nga vera e vitit 2020, kur u lejua rifilimi i aktiviteti ekonomik në fund të mbylljes së parë nga COVID-19 (Houston 
dhe Sissons, 2022). Punëdhënësit në të gjithë sektorët e ekonomisë po vuajnë të plotësojnë vendet e lira të 
punës gjë që kufizon rikuperimin ekonomik. Megjithatë, rritja e madhe e vendeve të lira të punës konstatohet në 
relativisht pak qytete, ndërsa në të tjerat rritja është modeste. Nivelet më të larta janë në zonat e thella rurale, 
në jugperëndim dhe veriperëndim të Anglisë dhe në brendësi të Londrës. shumë prej këtyre qyteteve varen nga 
fuqia e huaj punëtore, sidomos në bujqësi dhe turizëm dhe sektorë të tjerë në Londër. Gjithsesi, kjo mund të jetë 
shenjë e efektit të Brexit dhe pandemisë që ka ulur rritjen e shifrave të fuqisë punëtore në BE.

Zyra kombëtare angleze e statistikave (ONS) ka publikuar informacion për ndryshimin e vendeve të lira të punës, 
që nga tremujori i fundit përpara COVID-it, janar-mars 2000 (Figura nr. 7.13). Kjo tregon rritje të posaçme 
në sektorët e akomodimit dhe shërbimit ushqimor, aktivitetet tekniko-shkencore dhe administrim publik dhe 
mbrojtje, sigurimet e detyruara shoqërore.

Burimi: INSTAT dhe IOM (2014) bazuar në të dhënat e anketës për Migracionin e të Kthyerve dhe ri-integrimin e tyre në 
Shqipëri për vitin 2014.

Figura nr. 7-13. Rritja në përqindje e vendeve të lira të punës në periudha janar-mars 2020
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Largimi nga shtëpia në kërkim të një të ardhmjeje më të mirë mund të ketë ndikim të thellë në jetët e migrantëve 
dhe familjeve të tyre. Në shumë vende të botës migrantët janë të detyruar të lënë pas familjet e tyre, për 
shkak të politikave të ngurta të hyrjes, kufizimeve financiare dhe kushteve të pasigurta të jetesës në vendin e 
destinacionit. Struktura familjare dhe ajo e komunitetit ka pësuar ndryshime të rëndësishme për pasojë. Kur 
shifrat e remitancave janë rritur globalisht, një pjesë e madhe e hulumtimit përqendrohet te përfitimet ekonomike 
që ka krijuar migracioni për motive punësimi. Ndërsa nuk ka evidenca të mjaftueshme për të shpjeguar ndikimin 
te familjet e lëna pas. Në këtë Kapitull bëhen përpjekje për të hedhur dritë mbi ndikimin e migracionit për motive 
punësimi te kushtet e jetesës së familjeve të lëna pas në Shqipëri. Përveç familjeve që migrantët lënë pas, ne do të 
përpiqemi të hedhim dritë mbi kushtet ekonomike të migrantëve të kthyer dhe të familjeve të tyre. 

8.1 Efektet financiare

Përgjithsisht remitancat janë jetike për shpenzimet familjare për ushqime, për probleme shëndetësore dhe arsim, 
si dhe një shtysë e rëndësishme për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të vendeve në zhvillim (Banka e Shqipërisë, 
2018). Ka shumë studime që tregojnë ndikimin pozitiv të remitancave, duke përfshirë uljen e varfërisë në vendlindje, 
uljen e trysnisë së shkaktuar nga papunësia, rritje të konsumit familjar, të aktivitetit sipërmarrës dhe investimeve, 
burime të qëndrueshme të këmbimit valuator dhe rritje të investimeve. Nga ana tjetër remitancat gjithashtu mund 
të krijojnë varësi të të ardhurave dhe të ulin pjesëmarrjen e fuqisë punëtore të grave. Duke qenë se emigracioni 
është i kushtueshëm dhe familjet më të varfra ndonjëherë nuk janë në gjendje të bëhen pjesë e tij, remitancat 
mund të rrisin pabarazinë (Murakami, et al., 2021) (Konica & Filer, 2009) (Hoti, 2009). 

8.1.1 Magnituda e remitancave

Remitancat përbërjnë prurjet më të rëndësishme në ekonominë shqiptare, duke lënë pas investimet e huaja direkte 
dhe eksportet dhe kanë qenë burimi më të qëndrueshëm dhe më i sigurt financiar në ekonominë shqiptare në 
vite . Sipas Bankës së Shqipërisë totali i remitancave në euro për vitin 2017 ishte 1.156 milionë, ku 25 përqind 
e tyre vinin nga punëtorët sezonalë dhe afërsisht tre të katërtat nga transferta personale (kryesisht remitanca 
të punëtorëve) (Figura nr. 8.1). Afro 12 përqind e PBB-së ka ardhur nga remitancat dhe afërisht 10 përqind e të 
ardhurave familjare nga viti 2008 - 2017 kanë ardhur nga i njëjti burim (Banka e Shqipërisë, 2018). Vlera e vërtetë 
e totalit të remitancave pritet të jetë shumë më e lartë, duke qenë se shifrat e larpërmendura mbulojnë vetëm 
remitancat e regjistruara formale dhe përjashtojnë transfertat e paregjistruara në sistemin formal financiar. 

Për më tepër, remitancat sociale, si transferimi i dijeve, aftësive, rrjetet gjithashtu kontribuojnë për individët dhe 
komunitetet. Duke qenë se këto shpesh janë të paregjistruara është vështirë të raportohen shifra të sakta për 
remitancat (Vullnetari, 2007). Banka Botërore bën vlerësimet e veta për remitancat që vijnë në Shqipëri, bazuar 
mbi të të dhënat e bilancit të pagesave të FMN-së. Llogaritjet e Bankës Botërore janë në dollarë dhe jo në euro. 
Për vitin 2017, remitancat llogariteshin në 1.31 miliardë dollarë. Në vitet në vijim remitancat u rritën në 1.46 
miliardë dollarë (2018), 1.47 miliardë dollarë (2019) dhe 1.47 miliardë dollarë (2020) . Për vitin 2020 shifrat janë 
të përafërta. Sipas Bankës Botërore, në vitin 2020, remitancat përfaqësonin 9.7 përqind të PBB-së. 

8. MIGRACIONI PËR MOTIVE PUNE DHE KUSHTET E 
JETESËS SË FAMILJEVE

77. Informacioni është dhënë në intervistat me aktorët e interesit të Bankës Qendrore të Shqipërisë: 28 mars 2022.
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Figura nr. 8.2 bazohet mbi të dhëna të Bankës Botërore dhe jep një panoramë të përgjithshme të gjithë periudhës 
nga viti 1992 – 2020. Në vitin 1992, remitancat që vinin në Shqipëri ishin 152 milionë dollarë. Me kalimin e viteve, 
remitancat u rritën ndjeshëm dhe në vitin 2004 kaluan 1 miliard dollarë. Shuma më e lartë e regjistruar ka qenë 
vitin 2008, në vlerën 1.87 miliardë dollarë. Me recesionin ekonomik global të vitit 2008, remitancat u ulën në 
vlerën 1.3 miliard dollarë në vitin 2013. Qysh atëherë prurjet e remitancave janë rritur sërish, por nuk e ka arritur 
më nivelin e vitit 2008. Sipas Ministrisë së Financave, një aspekt tjetër që solli uljen e remitancave ishte procesi 
i bashkimit familjar. MPJE gjithashtu ka theksuar se pavarësisht rënies së migracionit për shkak të pandemisë 
COVID-19, remitancat u formalizuan më tej dhe shënuan rritje për shkak të nevojave financiare të anëtarëve 
të familjeve gjatë pandemisë . Megjithatë, gjatë intervistave me Bankën e Shqipërisë u theksua se remitancat 
gjatë tremujorit të tretë të vitit 2021 arritën në afro 200 milionë euro . Kjo bie ndesh me informacionin nga 
MPJE. Ndoshta është ende herët për të parë efektin e COVID-19 në nivelin e remitancave. Megjithatë, sipas 
informacionit nga Banka e Shqipërisë, remitancat shënuan rritje sepse kufizimet gjatë COVID-19 e bënë më të 
vështirë dërgimin e remitancave nëpërmjet rrugëve informale. 

Figura nr. 8- 1. Fluksi i remitancave në Shqipëri, në Euro, 2010-2017

Figura nr. 8-2. Prurjet e remitancave në Shqipëri, në dollarë, 2010-2017

Burimi: (Banka e Shqipërisë, 2018)

Burimi: Banka Botërore, 2022. 81

79. Informacioni është dhënë në intervistat me aktorët e interesit të MFE-së: 24 March 2022.
80. Informacioni është dhënë në intervistat me aktorët e interesit të Bankës Qendrore të Shqipërisë: 28 mars 2022.
81. https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?end=2010&start=2000
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Sipas Anketës së pasurisë së Familjes të vitit 2019 afërsisht 23 përqind e familjeve morën remitanca in vitin 2018, 
ku qytetet e Tiranës, Elbasanit dhe Fierit zinin përqindjen më të lartë. Çdo familje llogaritej të kishte përfituar 
mesatarisht çdo vit 1,897 - 2,018 euro. Publikimet japin shifra të ndryshme për pjesën e buxheteve familjare që 
vijnë nga remitancat. Sipas kësaj ankete, remitancat përfaqësonin 14-23 përqind të të ardhurave familjare dhe një e 
treta e familjeve vareshin plotësisht nga remitancat si burim i vetëm i të ardhurave (Frasheri & Dushku, 2021). Një 
studim i Bankës Botërore  llogariste me afërsi se 13 përqind e buxheteve vjetore familjare në Shqipëri vinin nga 
remitancat (Banka e Shqipërisë, 2018). Hulumtime të mëtejshme kanë provuar ndikimin pozitiv të remitancave në 
uljen e varfërisë (Frasheri & Dushku, 2021). 

Pakti Global për Migracionin e sigurt, të rregulluar dhe të rregullt (PGM) u miratua nga Shqipëria në dhjetor të 
vitit 2018 në Konferencën Ndërqeveritare të Marakeshit. Kjo tregoi angazhimin e Shqipërisë për përmirësimin e 
qeverisjes së migracionit, duke i vënë të drejtat e njeriut të migrantëve në qendër dhe duke fuqizuar mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut për të gjithë migrantët (Zyra e Komisionierit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Njeriut, n.d.). Raporti i rishikimit vullnetar i statusit të zbatimit të PGM-së në Shqipëri gjatë viteve 
2019-2020 flet për angazhimin e Shqipërisë, përfshirë edhe fuqizimin e ndikimit zhvillimor të remitancave përmes 
iniciatavave të ndryshme. Këtu përfshihet edhe puna e bërë nga Banka e Shqipërisë për shtimin e rrugëve zyrtare 
për transferimin e remitancave, zbatimin e Strategjisë Kombëtare për tregun e pagesave të vogla, 2018-2023 dhe 
ligjet dhe rregullore përkatëse dhe edukimin e familjeve që përfitonin remitanca për të bërë investime të mencura 
dhe për rritjen e ndërgjegjësimit publik (Rrjeti i Kombeve të Bashkuara për Migracionin, 2020). 

8.1.2 Karakteristikat e migrantëve që dërgojnë remitanca

Sipas analizave të mëtejshme të ADHS-së 2018, 47.5 përqind e migrantëve kishin dërguar para në familje apo 
mallra gjatë 12 muajve të shkuar. Gjinia luan një rol shumë të rëndësishëm në mekanizmin e remitancave, sepse 
burrat duket se janë ata që kanë “fjalën e fundit” në shoqërinë patriarkale shqiptare. Numri i burrave migrantë 
që dërgojnë para apo mallra në shtëpi është shumë më i lartë se për gratë, 54.8 përqind në krahasim me 19.7 
përqind (Figura nr. 8.3). Këto shfira janë në përputhje me publikimet dhe sugjerojnë se remitancat janë “të 
formëzuara plotësisht dhe fuqimisht nga strukturat gjinore dhe gjeneracionale” dhe se femrat mund të dërgojnë 
para prindërve të tyre kur janë beqare, por kjo bëhet më e rrallë apo ndalon plotësisht pasi ato martohen. Kjo 
ndodh sepse pas martesës femrat bëhen pjesë e familjes së bashkëshortit (Vullnetari, 2012). Rrallë “u lejohet” të 
jenë dërguesi kryesor sepse kjo mbetet në dorë të bashkëshorteve dhe ato që dërgojnë para e bëjnë “me lejen” 
e bashkëshortit (Vullnetari & King, 2011). Studimi i Vullnetari & King ka mbi dhjetë vjet që është kryer. Nuk është 
e qartë nëse roli gjinor brenda shoqërisë ka ndryshuar ndjeshëm brenda dhjetë viteve të fundit. 

Figura nr. 8-3. Migrantët që kanë sjellë para apo mallra për familjen 
gjatë 12 muajve të fundit, sipas gjinisë

Burimi: INSTAT, ADHS 2017-2018

82. Studimi për sjelljen financiare të përfituesve të remitancave në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (2017) 
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Figura nr. 8-4. Përqindja e migrantëve që kanë sjellë para apo mallra 
për familjen gjatë 12 muajve të fundit, sipas grupmoshës

Figura nr. 8-5. Migrantë aktualë që dërgojnë para apo mallra gjatë 12 
muajve të fundit, që kanë lëvizur në një qytet apo shtet tjetër

Shumë e ndryshme nga mesatarja kombëtare (95% nivel i ndjeshëm nivel besimi)
Të gjitha grupmoshat

Shumë e ndryshme nga mesatarja kombëtare (95% nivel i ndjeshëm nivel besimi)
Të gjitha grupmoshat

Burimi: INSTAT, ADHS 2017-2018

Burimi: INSTAT, ADHS 2017-2018

Në përgjithësi, sa më të rritur në moshë migrantët, aq më shumë para dhe mallra dërgojnë në shtëpi. Megjithatë, 
rezultatet kishin kuptim për migrantët nga mosha 15-19 vjeç, 20-24 vjeç dhe 45-49 vjeç. Në popullsinë migrante 
të grupmoshës 15-19 vjeç, 15.5 përqind kishin dërguar para apo mallra në shtëpi, ndërsa kjo shifër ishte dyfish 
(30.2 përqind) për grupmoshën 20-24 vjeç. Nga migrantë në grupmoshën 45 - 49 vjeç, 62.1 përqind dërgonin 
para apo mallra në shtëpi (Figura nr. 8.4). 

Nuk ishte surprizë që më shumë persona (55.9 përqind) që lëviznin për punë kishin dërguar para apo mallra 
në familje gjatë 12 muajve të fundit. Ata që kishin migruar për studime apo për martesë kishin më pak gjasa 
të dërgonin para apo mallra (14.8 dhe 14.1 përqind, përkatësisht). Afërisht 24 përqind e atyre që shoqëronin 
bashkëshortin apo familjen dërgonin para dhe mallra në familje (Figura nr. 8.5).
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Shumë e ndryshme nga mesatarja kombëtare (95% nivel i ndjeshëm nivel besimi)
Të gjitha grupmoshat

Burimi: INSTAT, ADHS 2017-2018

Figura nr. 8-6. Migrantët që kanë sjellë para apo mallra në familje gjatë 12 muajve të fundit, 
sipas prefekturave

Numri i migrantëve nga zonat rurale që kanë dërguar para apo mallra në familje gjatë 12 muajve të fundit është 
më i madh sesa i migrantëve nga zonat urbane, por rezultatet nuk kanë ndonjë ndryshim të thellë. Kur vjen fjala 
për prefekturat, përqindja më e lartë e migrantëve që dërgojnë të holla apo mallra vjen nga familjet në Elbasan. 
Afërsisht 65.1 përqind e migrantëve nga Elbasani u kanë dërguar para apo mallra familjeve të tyre gjatë vitit të 
fundit. Rezultatet e Fierit, Kukësit dhe Shkodrës ishin nga pikëpamja statistikore shumë më të ulta sesa mesatarja 
kombëtare, me përkatësisht 24.7 përqind, 28.1 përqind dhe 28.3 përqind e migrantëve aktualë dërgonin para apo 
mallra, për secilin prej rretheve (Figura nr. 8.6). 
Niveli i arsimit të migrantëve dhe remitancat ishin një tjetër element që u analizua. Nga personat që kishin 
mbaruar arsimin e lartë, 30.4 përqind kishin dërguar para apo mallra në shtëpi. Ky ishte i vetmi rezultat me 
rëndësi. Llogaritjet ndryshojnë shumë, por nuk janë të rëndësishme për të gjitha nivelet arsimore (parashkollor, 
fillore (klasa 1-4), (klasa 5-9), shkolla e mesme, arsimi profesional, teknik, universitar, pasuniversitar). Gjithashtu 
nuk u gjetën dallime të rëndësishme midis kuinitilit të pasurisë dhe faktit nëse ata kishin dërguar para apo mallra 
gjatë 12 muajve të fundit. 

8.1.3 Përdorimi i remitancave nga familjet

Ndikimi i remitancave në familje dhe jetën e saj varet shumë nga qëllimi për të cilin dërgohen ato. Shpenzimi i 
remitancave zakonisht ndahet në shpenzime “produktive” dhe “joproduktive”, ku e para u referohet investimeve 
në fermë, industri, shërbime dhe sipërmarrje të tjera dhe e dyta i referohet shpenzimeve për ushqim, veshmbathje, 
detyrime familjare dhe mallra konsumi. Ka të tjerë që sjellin argumentin se ky formulim i thjeshtuar që shprehet se 
shpenzimet për konsum duhet të interpretohen si “joproduktive” sepse këto shpenzime shërbejnë për ushqyerjen, 
akomodimin dhe veshmbathjen e familjes dhe për rrjedhojë këto shpenzime përmirësojnë mirëqenien, shëndetin 
dhe produktivitetin e anëtarëve të familjes (Oberai & Singh, 1980) (Vullnetari & King, 2011). 

Evidencat janë të kufizuara për sa i takon ndikimit mikroekonomik të remitancave në familjet shqiptare. Për 
më tepër, remitancat dhe përdorimi i tyre janë të vështira për t’u ndarë nga burime të tjera të ardhurash. Disa 
studime që marrin në shqyrtim kontekstin shqiptar kanë treguar se familjet janë selektive në përdorimin e 
remitancave të tyre. Përdorimi i parë i remitancave është për mallra konsumi: ushqimi, veshmbathje, riparime dhe 
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më pak shpenzime për arsim dhe mallra që nuk prishen. Pihlainen (n.d.) sugjeron se “familjet që marrin remitanca 
kanë më pak stimuj për të investuar në kapitalin njerëzor të fëmijëve të tyre dhe nuk e vlersojnë arsimin/shkollën 
aq sa familjet që marrin remitanca. Kjo për arsye se fëmijët që jetojnë në familje që marrin remitanca ka më 
shumë gjasa të migrojnë edhe ata vetë dhe kështu që bëjnë aq shkollë sa u duhet për të punuar si punëtorë 
në migracion. Përveç shpenzimeve për mallra konsumi, familjet që marrin remitanca i shpenzojnë ato edhe për 
dasma, pagëzime, varrime, punime në shtëpi, pajisje elektroshtëpiake dhe shpenzime shëndetësore. 

Tabela 8.1 jep një panoramë të përgjithshme të përdorimit kryesor të remitancave sipas një ankete dhe disa 
intervistave të detajuara të zhvilluara me 350 familje me një apo më shumë anëtare që kishin migruar apo që ishin 
kthyer nga Greqia. Kini parasysh se kjo tabelë nuk pasqyron shumën apo pjesën e remitancave të shpenzuara 
për çdo kategori, por thjesht nëse remitancat janë përdorur për atë kategori apo jo (Vullnetari & King, 2011). Siç 
tregohet, 95.0 përqind e familjeve janë shprehur se i kanë përdorur remitancat për shpenzime aktuale shtëpiake. 
Po ashtu remitancat janë përdorur edhe për “sebepe familjare”, sipas normave tradicionale, apo sipas statusit 
shoqëror, sidomos në zonat rurale. Afërsisht 82.0 përqind e të intervistuarve u përgjigjën se i kishin përdorur 
remitancat për këtë kategori. Një e treta e të anketuarve u përgjigjën se i kishin përdorur remitancat për bujqësi, 
duke përfshirë për ngritjen e kopshteve apo fermave me mollë, për blerjen e plehrave kimike, farërave, blegtori 
apo makineri apo për të marrë me qera tokë bujqësore. Afërsisht 23 përqind e familjeve ishin shprehur se i kishin 
përdorur remitancat për shkollimin e fëmijëve dhe vetëm një numër shumë i kufizuar i familjeve (6.9 përqind) i 
kishin përdorur ato për të shkuar me pushime (Vullnetari & King, 2011). 

Siç edhe është përmendur, përdorimi i remitancave për shkollimin e fëmijëve në familje zë afërsisht 23 përqind. 
Pritshmëria do të ishte që familjet t’i përdornin remitancat për përmirësimin e pozitës së brezit të ri përmes 
arsimimit. Sipas një analize të kryer nga Philainen (s.d.) që ka përdorur Anketën e Matjes së Standardit të Jetesës 
në Shqipëri në vitin 2005, familjet që marrin remitanca nuk i përdorin ato për shkollim, por për mallra më të 
rezistueshme. Arsyeja është se remitancat nuk janë stimul për të investuar në kapital njerëzor. Megjithatë, të 
dhënat ku bazohet studimi janë nga viti 2005 dhe mund të jenë të kaluara. Në një nga diskutimet me grupet e 
fokusit u përmend se të rinjtë mund të mos e ndjenin nevojën e një arsimi cilësor sepse janë të bindur se nuk do 

 Artikulli për të cilin ishin përdorur remitancat Përqindja 
1 Shpenzime shtëpiake (ushqim veshmbathje, utilitete etj) 95.0 
2 Dasma, lindje, funerale, festa fetare etj.  82.0 
3 Rregullime në shtëpi (shtëpi e re, riparim i shtëpisë ekzistuese) 55.4 

4 Për blerje mallrash shtëpiake (mobilje, elektroshtëpiake, gjeneratorë kur s’ka 

energji elektrike) 
55.4 

5 Shpenzime mjekësore (medikamente, pagesa për mjekët) 54.3 

6 Investime në fermë 33.7 

7 Kontribut për sigurimet shoqërore për arsye pensioni 30.9 

8 Kursime të ndryshme për emergjenca familjare (arsye shëndetësore) 23.7 

9 Shkolla e fëmijëve 22.9 

10 Pagesa e borxheve që nuk lidhen me migracionin (borxhe te miqtë, kredi në 

dyqane, hua bankare për investime biznesi, ferme etj.) 
15.1 

11 Pagesa borxhesh që lidhen me migracionin (viza, sekserë, etj.) 12.3 

12 Pushime  6.9 

Burimi: (Vullnetari & King, 2011)

Tabela nr. 8. 1. Përdorimi kryesor i remitancave: përqindja e të anketuarve sipas çdo kategorie
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të gjejnë punë pasi të mbarojnë shkollë dhe do të migrojnë gjithsesi. Nga ana tjetër, sipas informacionit të marrë 
direkt nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë (MASR), shumë familje migrojnë për të shkolluar fëmijët. për 
këtë arsye, MASR i informon nxënësit dhe familjet e tyre për mundësitë e shkollimit jashtë shtetit . 
Një çështje e rëndësishme që lidhet me migracionin nga Shqipëria drejt vendeve të tjera është nëse migracioni 
sjell më shumë barazi sociale apo rrit pabarazinë. Kjo çështje është e lidhur ngushtë me pyetjen se kush përfiton 
nga migracioni. Të ndryshëm janë autorët që kanë dalë në konkluzionin se remitancat kanë kontribuar në uljen 
e varfërisë në Shqipëri (Honorati Johanson, Kupets & Berger2018; Barjaba, 2021; Frasheri & Dushku, 2021). 
Megjithatë, ka vend për të besuar se migracioni dhe remitancat kontribuojnë në pabarazi midis familjeve brenda 
të njëjtit komunitet. Nëse në një komunitet janë kryesisht më të varfrit që migrojnë dhe sjellin para, atëherë 
migracioni dhe remitancat do të sjellin më shumë barazi brenda komunitetit.

Nga ana tjetër, migracioni mund të mos jetë i mundur për familjet e varfra për shkak të kostove apo mungesës 
së aftësive për të realizuar një integrim të suksesshëm në tregun e punës. në këtë rast, migracioni dhe remitancat 
do ta rrisin më tej hendekun midis komuniteteve më të varfra dhe më të pasura (Mata-Codesal, D., King R. & 
Vullnetari, J., 2011). Një aspekt tjetër që mund të rrisë pabarazitë midis segmenteve më të varfra dhe më të 
pasura në shoqëri do të ishte nëse personat që u takonin segementëve më të pasur do të përfundonin me vende 
pune jashtë shtetit që do të ishim më fitimprurëse sesa punët e personave nga segmente të varfra. Dhe kjo nuk 
është e pamundur sepse këta të fundit kanë arsim më të lartë dhe për pasojë mundësitë më të mirë e më të 
paguara janë më të larta. Sipas Censusit të Popullsisë dhe Banesave të vitit 2011, të kthyerit mesatarisht kishin 
arsim më të lartë se jomigrantët, si për burra dhe aq më shumë për gra. Fatkeqësisht ka pak të dhëna për të 
kuptuar nëse migracioni dhe remitancat në Shqipëri kanë sjellë më shumë barazi apo pabarazi në komunitetet 
lokale (INSTAT, 2014a). 

Diferencat rajonale të migracionit dhe remitancave gjithashtu kanë kontribuar në pabarazi sektoriale, në zhvillim 
rajonal të pabarabartë dhe në polarizim gjeografik. Ka fakte se modeli rajonal i migracionit të mundshëm ka 
ndryshuar me kalimin e kohës. Në studimin e tij, Gëdeshi (2018) tregon se tendencat e migracionit të mundshëm 
nga Shqipëria në vitin 2007 përfshinin kryesisht të rinjtë, personat e pakualifikuar dhe me më pak arsim nga zonat 
e varfra veriore dhe jugore., por në vitin 2018 situata nuk ishte më kështu. Studimi konstatoi se nivelet më të larta 
të migracionit të mundshëm ishin nga Vlora, Elbasani, Tiranë dhe Berati, por shumë më të ulta në qarqet e varfra 
(Kukës dhe Dibër) dhe në qarqet kufitare (Korçë dhe Gjirokastër). fakti se personat nga qarqe më të pasura kanë 
probalitet më të lartë për të migruar sesa personat nga qarqe më të varfra do të thotë se qarqet më të pasura 
do të njohin rritje ekonomike më shpejtë sesa qarqet më të varfra. 

8.1.4 Pozita ekonomike e familjeve migrante të kthyera

Ka shumë pak informacion për pozitën ekonomike të të kthyerve në Shqipëri. ADHS 2017-2018 krijojnë një ide 
të gjerë të situatës ekonomike të migrantëve të kthyer dhe familjeve të tyre. Vlera e indeksit të pasurisë llogaritet 
për çdo familje në ADHS, duke theksuar kuintilin e pasurisë ku i takon familja. Këto kuintile janë: më të varfrit, të 
varfrit, shtresa e mesme, shtresa e pasur dhe shumë e pasur. Shpërndarja e indeksit të pasurisë është llogaritur 
për familjet që nuk kanë kanë migrantë të kthyer dhe për familjet që kanë një, dy apo tre migrantë të kthyer. 
Shpërndarja e indeksit të pasurisë mes këtyre grupesh migracioni jepet në Figurën nr. 8.7. Në grafik dallohet qartë 
se përqindjet janë të shpërndara drejt për familjet pa migrantë të kthyer, afro 20 përqind, me pak më shumë 
familje që i përkisnin segmenteve më të varfra të shoqërisë. Modeli mes familjeve me migrantë të kthyer tregon 
se familjet që kishin dy anëtarë të tyre të kthyer nga migracioni ndërkombëtar kishin rezultatet më të larta për 
sa i takon indeksit të pasurisë. Në këtë grup, vetëm 9.9 përqind i takojnë grupit më të vafrër dhe 28.0 dhe 29.3 
përqind kuintilit të shtresës së pasur dhe më të pasur. Me përjashtim të shtresës së mesme, përqindjet në katër 
kuinitilet e tjera janë qenësisht të ndryshme nga grupi i familjeve pa migrantë. Rezultatet për familjet me një 
migrant të kthyer tregojnë të njëjtën tendencë si ato me dy migrantë të kthyer, por shumë më pak të dukshme. 
Vetëm përqindjet në kategoritë më të varfra dhe më të pasura tregojnë rezultate shumë të ndryshme për familjet 
pa migrantë. Është pak habitës fakti se familjet me tre apo më shumë migrantë të kthyer nuk janë shumë të 
ndryshme për sa i përket pasurisë nga familjet pa migrantë. Ndoshta këto janë familjet që janë larguar të tëra 
jashtë shtetit dhe kanë shpenzuar shumicën e parave të fituara për të siguruar jetesën në vendin e destinacionit 
ku jetesa ishte më e shtrenjtë.
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Figura nr. 8-7. Shpërndarja e indeksit të pasurisë sipas numrit të migrantëve të 
kthyer në familje

Figura nr. 8-8. Familjet ku kryefamiljari ka llogari bankare, sipas numrit të migrantëve të 
kthyer në familje 

Burimi: INSTAT, ADHS 2017-2018

Burimi: INSTAT, ADHS 2017-2018

Një tregues tjetër nga ADHS 2017 – 2018 është përqindja e familjeve ku kryefamiljari ka një llogari bankare sipas 
numrit të migrantëve të kthyer në familje. Sipas ADHS-së, 45 përqind e gjithë familjeve në Shqipëri kishin një 
llogari bankare. Figura nr. 8.7 tregon se të njëjtat dallime ndodhin si me indeksin e pasurisë. Në të tri këto grupe 
familjesh me migrantë të kthyer, përqindja e kryefamiljarëve me llogari bankare është më e lartë se mes familjeve 
pa migrantë të kthyer. Megjithatë, vetëm mes familjeve me dy migrantë të kthyer (56.6 përqind) është përqindja 
shumë më e lartë sesa mes familjeve pa migrantë (43.8 përqind). 
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Në Shqipëri, makina është shenjë e pasurisë. Sipas ADHS-së, numri i personave të kthyer nga jashtë që kishin 
një makinë ishte shumë më i lartë (49.6 përqind) nga ai i personave që nuk kishin dalë kurrë jashtë shtetit (41.2 
përqind).

Këto rezultate sugjerojnë se personat që kthehen nga migracioni janë në gjendje ekonomike më të mirë sesa ata 
që nuk kanë punuar jashtë shtetit. Megjithatë duhet bërë kujdes për të mos dalë në konkluzione sepse mund 
të jetë e mundur që personat që janë larguar për të punuar jashtë shtetit të kishin qenë më mirë ekonomikisht 
sesa ata që qëndruan në vend. Si përfundim, nga ai pak informacion ekzistues migrantët e kthyer janë në gjendje 
ekonomike më të mirë sesa personat që nuk kanë migruar. Megjithatë, meqenëse nuk bëjmë dot një kontroll të 
ndryshimeve të gjendjes ekonomike përpara migracionit, ky pohim duhet shqyrtuar më tej në të ardhmen. 

Literatura për efektet sociale të migracionit në familjet e lëna pas tregon rezultate të paqarta. Disa hulumtime 
tregojnë se migracioni përmirëson statusin shoqëror dhe ekonomik të familjes së lënë pas. Paratë që sjellin 
migrantët sjellin ndryshim në situatën financiare të familjes, por aftësitë e mësuara jashtë gjithashtu e bëjnë 
familjen më të respektuar dhe më të vlerësuar në komunitet. Kjo situatë është veçanërisht e vërtetë për familjet 
më të varfra përpara emigracionit. Në rast se migranti është mashkull, i ri dhe beqar, mundësitë e tij për t’u lidhur 
me një vajzë nga familje e pasur dhe me arsim të lartë janë më të mëdha. Këto fitime financiare dhe sociale kanë 
motivuar dhe familje të tjera të dërgojnë jashtë familjarët e tyre (Vullnetari & King, 2011). 

Një pjesë e mirë e punës hulumtues në lidhje me migracionin në Shqipëri ështe e fokusuar në aspektet financiare, 
por pak dihet mbi efektet te familjet e lëna pas. 

Fëmijët dhe të moshuarit janë shpesh personat me rrezik më të lartë për të përfunduar në situatë vulnerabiliteti 
dhe vuajtjesh për shkak të mungesës së një anëtari të familjes dhe prandaj janë përzgjedhur në seksionet e 
mëposhtme. Largimi i migrantëve dhe lënia pas e fëmijëve është më e zakonshme në zonat rurale sesa në ato 
urbane. Mungesa e strukturave dhe ekspertizës në nivel komuniteti për të adresuar problemet emocionale të 
familjeve dhe për t’u ofruar shërbime sociale dhe arsimore fëmijëve dhe personave të moshuar të lënë pas është 
e dukshme.

8.1.5 Fëmijët

Hulumtimet kanë treguar se migracioni i një prindi shpesh ka pasoja negative për mirëqenien e fëmijës. Mungesa 
e prindit jo vetëm që ka një kosto psikologjike, por procesi i vendimmarrjes dhe detyrat dhe përgjegjësitë brenda 
shtëpisë ndryshojnë. Fëmijëve mund t’u duhet të luajnë (qoftë edhe pjesërisht) rolin e prindit migrant, duke mos 
i lënë fëmijës mundësi dhe kohë për të shkuar në shkollë apo për të ndjekur aktivitete të tjera. Dinamikat e 
marrëdhënies midis fëmijës dhe migrantit dhe anëtarëve të tjerë të familjes të lënë pas ndryshojnë për shkak të 
ndarjes së familjes (Giannelli & Mangiavacchi, 2010). 

Kur vjen fjala te shkollimi afatgjatë i fëmijëve, migracioni i baballarëve rrit gjasat që fëmijët të braktisin shkollën. 
Mungesa e babait ndikon negativisht në shkollimin afatgjatë të fëmijëve. Është konstatuar se për çdo muaj shtesë 
që babai është jashtë, probabiliteti i fëmijës për të lënë shkollën rritet me 0.8 përqind dhe i ndjekjes së shkollës me 
vonesë me 1 përqind. Për më tepër, një muaj shtesë në mungesën e babait ul regjistrimin në kohë në shkollë të 
fëmijës me 1.7 përqind. Në rastin e adoleshentëve ky ndikim është edhe më i madh. Një muaj mungesë më shumë 
ul ndjekjen e shkollës së mesme me 16 përqind dhe rrit mundësinë për të mos u regjistuar me 15 përqind. Me 
fjalë të tjera, mbijetesa brenda sistemit shkollor bie ndjeshëm sa më e gjatë mungesa e babait në familje, sidomos 
në shkollën e mesme. Në përgjithësi sa më gjatë qendron jashtë migranti, aq më të ulta janë rezultatet shkollore 
të fëmijës dhe adoleshentit të lënë pas.

Së fundi, familjet që kanë anëtar të familjes së tyre në emigracion të përhershëm shpenzojnë më pak për arsimin 
sesa familjet që nuk kanë anëtarë në migracion. (Giannelli & Mangiavacchi, 2010). 

Fëmijët që kthehen në Shqipëri nga jashtë shtetit me familjet janë ndër grupet më vulnerabël. Shumë prej tyre 
kanë qëndruar jashtë për një kohë të gjatë dhe kanë përvojë minimale në Shqipëri e që mund t’u duket si vend i 
huaj dhe i panjohur. Vathi dhe Zajmi (2017) kanë marrë në studim në mënyrë specifike aspekte të ndryshme të 
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fëmijëve dhe migracionit në Shqipëri. Ata theksojnë se fëmijët duhet të integrohen në shoqërinë shqiptare që nuk 
është e lehtë për shkak të përvojës së tyre të kufizuar me vendin. Shumë fëmijë kanë nevoja akute psikologjike. 
Ata kanë edhe probleme specifike me përshtatejen me sistemin shkollor shqiptar sepse kanë problemin e gjuhës. 
Sipas Vathit dhe Zajmit “Kjo përvojë e migracionit e ndërpret shkollimin e tyre në të dyja vendet, si edhe lidhjet e 
tyre sociale dhe emocionale dhe nxjerr në pah dallimet e ndjeshme midis shërbimeve dhe mundësive për fëmijët 
dhe të rinjtë në Shqipëri në krahasim me disa nga vendet e pasura evropiane”. 

Për shkak të problemeve me të cilat përballen fëmijët që kthehen nga jashtë, ministria ka zbatuar një strategji të 
veçantë për ri-integrimin e tyre (2016). Procesi i ri-integrimit nis në pikat e kalimit kufitar ku familjet marrin një 
formular me anë të të cilit informohen për shkollimin e fëmijëve dhe për zyrat vendore arsimore ku mund të 
shkojnë në bashkinë ku do të jetojnë. Këto zyra vendore mbështesin dhe këshillojnë familjet. Zyra arsimore jep 
informacion për shkollën ku do të shkojnë fëmijët dhe për shërbimet që ata do të marrin. Ka shkolla verore që u 
mësojnë gjuhën shqipe nxënësve të kthyer nga migracioni që ata më pas të vazhdojnë me klasën që u takon. Çdo 
fëmijë gëzon të drejtën të hyjë në shkollë dhe të nisë arsimin e tij/saj në çdo moment gjatë vitit. Sipas MASR-së, 
nxënësit e familjeve të kthyera migrante mbështeten me programe të posaçme për integrimin e tyre nga shërbimi 
psiko-social i shkollës, me anë të një plani për nxënësit dhe integrimin e tyre në klasa . 

8.1.6 Të moshuarit

Sipas traditës shqiptare, djali më i vogël duhet të kujdeset për prindërit e moshuar. Kjo traditë ka ndryshuar 
me migracionin gjatë dekadave të fundit, sidomos te meshkujt e rinj. Për pasojë, shumë të moshuar ndjehen të 
braktisur nga fëmijët e tyre emigrantë dhe u duhet të kujdesen për veten pa mbështetjen e duhur sociale apo pa 
pension. Në disa publikime, sidomos për zonat rurale dhe ato të izoluara, këta persona të moshuar thirren edhe 
“pensionistë jetimë”. Remitancat për të ndihmuar prindërit ndihmojnë në njëfarë mënyre, por prania fizike e një 
kujdestari dhe/ose fëmijës është e pazëvendësueshme. Për më tepër, nëse edhe nipërit e mbesat gjithashtu kanë 
migruar disa të moshuar në Shqipëri mbeten në vartësi të kujdesit midis brezave apo i ashtuquajturi “gjyshërit 
migrantë” (Vullnetari, 2007). 

Në përgjithësi, në literaturë ka pak informacion mbi efektin e migracionit të brezit të ri në jetën e të moshuarve 
që lihen pas. Në kërkimin tonë të literaturës nuk ka artikuj të kohëve të fundit mbi efektin e migracionit te 
personat e moshuar. Gjatë viteve 2006 - 2008, Vullnetari dhe King botuan dy artikuj që lidheshin me fatkeqësinë 
e “pensionistëve jetimë”. Artikulli i vitit 2008 ka një titull shumë domethënës “A ha gjyshja jote bar?” ku studiohet 
“mbetja pa kujdes” dhe fati i të moshuarve pas migracionit të fëmijëve të tyre. Ndonëse ky studim sasior është disi 
i kaluar kohe, lloji i problematikës dhe dilemat e të moshuarve mbeten të njëjtat. Megjithatë, moshimi i popullsisë 
shqiptare e bën problemin më akut. Në Shqipëri, të moshuarit janë i vetmi segment moshor në rritje brenda 
rënies së përgjithshme të popullsisë . Në vitin 2014, King et al. morën në studimi efektin e migracionit të fëmijëve 
në kujdesin midis brezave, kujdesi i gjyshërve për nipërit dhe vetmia. Bazuar në intervistat cilësore, autorët dolën 
në konkluzionin se migracioni i brezit të ri i privonte të moshuarit nga një aspekt thelbësor për jetën e tyre, ata 
nuk mund të ishin prindër dhe gjyshër. Ndonëse të moshuarit mund të shkojnë te fëmijët e tyre jashtë shtetit, 
situata e tyre ka disa aspekte negative duke qenë se ata bëhen të varur financiarisht nga pikëpamja financiare dhe 
sociale te fëmijët e tyre. Kjo vartësi ndryshon strukturën e pushtetit brenda familjes, ku vendimmarrjen e ka në 
dorë brezi më i ri. Largimi nga mjedisi familjar e social e ndryshon statusin e këtyre pensionistëve nga “pensionistë 
jetimë” në Shqipëri te pensionistë të vetmuar në vendin pritës të fëmijëve të tyre” (King et al. 2014).

Migracioni masiv që nisi që nga fillimet e viteve 90-të ka ndërprerë strukturën tradicionale me shumë breza të 
familjeve në Shqipëri’, ku për të moshuarit kujdeseshin prej të rinjve (King & Vulletari, 2006). Ndonëse shumë të 
moshuar i mirëpresin përfitimet financiare të migracionit, atyre u mungon kontakti fizik me fëmijët dhe nipërit e 
mbesat. Shumë njerëz e shohin migracionin si strategji të nevojshme për mbijetesën e familjes dhe për një jetë më 
të mirë, për të cilën nuk ka alternativë (Vullnetari and King, 2008). Sidomos të moshuarit 75 vjeç e lart mbajnë 
barrën e migracionit të fëmijëve të tyre, të mbetur pa kujdesin e përditshëm. Në fshatin ku bënë hulumtimet 
e tyre, Vullnetari dhe King, “zinxhiri i shkëputur i kujdesit mes brezave dhe humbja e kontakteve të afërta” 
konsiderohen si aspektet më negative të jetesës si “pensionistë jetimë”. Që nga viti 2008, telefonët inteligjentë 
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dhe media sociale kanë siguruar mundësi për të mbajtur kontakte të përditshme me të afërmit që janë larg. Eshtë 
e paqartë se deri në ç’masë të moshuarit që kanë mbetur pas kanë mjetet teknike dhe financiare për t’i përdor 
këto mjete komunikimi. Një aspekt tjetër që ishte shumë i rëndësishëm për brezin e vjetër ishte se ata nuk kishin 
pasur mundësi të merrnin pjesë në rritjen e nipërve dhe mbesave të tyre. është fakt tepër domethënës që autorët 
përmendin se gjatë intervistave, të gjithë të anketuarit kishin nisur të qanin kur flisnin për nipërit e mbesat e tyre 
dhe sa shumë i merrte malli për ta. Barriera gjuhësore midis nipërve e mbesave dhe gjyshërve e bënte të vështirë 
komunikimin. 

Një aspekt i rëndësishëm i “mungesës së kujdesit” është fakti se kujdesi për prindërit i bie djalit sepse vajza 
martohet dhe shkon në familjen e burrit. Duke qenë se numri i migrantëve meshkuj është më i madh nga ai 
i migranteve femra (shih Figurën nr. 6.1), ky ndikim bëhet edhe më i ndjeshëm. Së fundi, ankesa kishte edhe 
për vështirësitë për të vizituar fëmijët apo që fëmijët të shkonin te prindërit për shkak të kostove të larta dhe 
mosdhënies së vizës nga vendet e destinacionit për të moshuarit. 
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9. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 
PËR POLITIKAT

Vlerësimi aplikon një qasje eksploruese për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të hulumtimit dhe për të hedhur dritë 
mbi aspektet kryesore të migracionit për motive punësimi të shtetasve shqiptarë. Këto aspekte që mbulohen në 
vlerësim janë përmbledhur në pyetjet kërkimore. Në këtë kapitull do t’i shohim edhe një herë këto pyetje dhe 
do të përpiqemi të bëjmë një përmbledhje të përgjigjeve. Në disa raste, pyetjet nuk marrin përgjigje të plota për 
shkak të mungesës së informacionit të nevojshëm. 

1. Cilave interesa u ka shërbyer migracioni për motive punësimi gjatë dekadave të fundit? 

Ka plot fakte që tregojnë se migracioni për motive punësimi ka pasur ndikim pozitiv në kushtet e jetesës në 
Shqipëri. Megjithatë, panorama e përgjithshme nuk është e qartë dhe grupe të ndryshme të shoqërisë shqiptare 
kanë përjetuar një ndikim negativ të migracionit. Nuk ka dyshim që migracioni i qindra mijëra shqiptarëve ka patur 
ndikim të drejtpërdrejtë ekonomik dhe financiar në vend dhe ka kontribuar tërthorazi në mirëqenien e grupeve 
të mëdha të popullsisë. Remitancat kanë kontribuar në uljen e varfërisë në vend. Kjo ka lehtësuar detyrën e 
qeverisë në mbështetjen e sektorëve më të varfër të shoqërisë dhe ka lënë vend për financim për detyra të tjera 
të rëndësishme zhvillimore. 

Analiza e indeksit të pasurisë nxori në pah se familjet e migrantëve të kthyer kishin rezultate më të larta se familjet 
e jomigrantëve, duke treguar kështu efektin pozitiv të migracionit në mirëqenien ekonomike të migrantëve dhe 
familjeve të tyre. Ky vëzhgim tregon gjithashtu faktin se një numër shumë më i madh personash që ishin kthyer 
nga jashtë kishin një makinë (49.6 përqind) në krahasim me personat që nuk kishin dalë asnjëherë jashtë shtetit 
(41.2 përqind). Hulumtimet tregojnë se migracioni bën të mundur që individi ta kapërcejë shkallën sociale. Pozita 
ekonomike dhe aftësitë e përvetësuara jashtë kontribuojnë në pozitën sociale të familjes në komunitet. Të rinjtë 
e kthyer nga migracioni shohin më shumë mundësi të gjejnë një partnere të pasur apo më të arsimuar. Po ashtu 
faktet tregojnë se personat e vetëpunësuar krijojnë vende pune për të tjerët dhe ulin nivelin e papunësisë, me 
kthimin e tyre.

Migrantët e kthyer dhe familjet që kanë lënë pas migrantët aktualë dërgojnë sende konsumi që kanë ndikim të 
drejtë dhe të tërthortë. Shpenzimet private për mallrat e konsumit përmirësojnë drejtpërdrejt mirëqenien e 
familjes sepse ndikojnë te ushqyerja, veshmbathja dhe kushte më të mira të banimit. Gjithashtu, në mënyrë të 
tërthortë, konsumi privat i familjeve migrante kontribuon në zhvillimin ekonomik të vendit. Rëndësia që i vihet 
konsumit privat si shtysë e ekspansionit ekonomik të BE-së nga viti 2013 - 2018 tregon se ndikimi i konsumit 
privat të migrantëve të kthyer dhe familjeve migrante mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në ekonominë 
shqiptare. Ndonëse nuk ka shumë informacion për këtë temë dhe analizat e rezultateve nuk janë përfundimtare, 
informacioni që kemi na sugjeron se ky efekt i tërthortë i migracionit sjell përfitimet edhe për ata që nuk janë 
migrantë në Shqipëri. Megjithatë ka nevojë për hulumtime të mëtejshme për të pasur një panoramë të plotë. 

Ndonëse migracioni në përgjithësi ka kontribuar në përmirësimin e jetesës së një grupi të madh të popullsisë 
shqiptare në analizë u konstatuan disa aspekte negative. Ka vend për të besuar se remitancat dhe migrantët e 
kthyer me kursime kanë rritur pabarazitë në komunitetet lokale. Ndonëse për këtë temë ka vetëm të dhëna të 
kufizuara, në përgjithësi fakti se migrantët kishin arsim më të lartë sesa jomigrantët tregon se ata mund të gjejnë 
vende më të mira pune dhe kështu të rrisin pabarazinë ekonomiko-shoqërore. Emigracioni është gjithashtu një 
faktor i rëndësishëm për shpopullimin e zonave të thella rurale në Shqipëri dhe tërheqja e popullsisë së re në 
moshë pune ndikon ndjeshëm në jetesën e këtyre zonave duke rritur gjithashtu pabarazitë rajonale. Një aspekt 
tjetër negativ i migracionit është efekti që ai ka te fëmijët e lënë pas dhe te të moshuarit që kanë mbetur në 
familje. Kështu p.sh. migracioni i babait rrit gjasat që fëmijët të lënë shkollën. Një grup tjetër vulnerabël janë 
fëmijët që kthehen nga migracioni me prindërit e tyre dhe kanë probleme të përshtaten me vendin e tyre të cilin 
nuk e kanë njohur kurrë. 
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Ndikimi negativ i emigracionit ndjehet si në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik. Pronarët e bizneseve 
flasin për mungesat në aftësi si një pengesë madhore për funksionimin dhe rritjen e bizneseve dhe i referohen 
emigracionit si shkaku kryesor i këtij problemi. Emigracioni i personelit të kualifikuar sjell mungesa të fuqisë 
punëtore në sektorin e shëndetësisë dhe e njëjta gjë raportohet edhe për sektorin e arsimit; këto probleme janë 
më të thella në zonat rurale për shkak të migracionit të brendshëm. Si pasojë e migracionit, ofrimi i shërbimeve 
për popullsinë shqiptare është nën nivelin e pritshëm në mungesën e migracionit dhe mund të përkeqësohet më 
tej.

Migracioni i një pjese kaq të madhe të të rinjve ka një tjetër ndikim të papritur negativ në zhvillimin ekonomik. 
Për shkak të rënies së numrit të lindjeve, Shqipëria nga pikëpamja demografike është në tranzicion nga një popullsi 
e re në një popullsi të moshuar, me një përqindje të lartë të popullsisë së saj në grupmoshën produktive. Në 
përgjithësi, personat në grupmoshat produktive (15 -65 vjeç) prodhojnë më shumë nga ç’konsumojnë, ndërsa 
fëmijët dhe të moshuarit konsumojnë më shumë nga ç’prodhojnë. Rrjedhimisht, nëse një vend ka një përqëndrim 
të lartë të personave në grupmoshën 15 – 65 vjeç, do të ketë një prodhim më të lartë për frymë dhe nivele më 
të larta të ardhurash sesa një vend me një përqindje të lartë të personave që janë fëmijë apo të moshuar. Në 
rast se merren masat e duhura ekonomiko-shoqërore, ky tranzicion mund të rrisë me shpejtësi PBB për frymë 
përmes të ashtuquajturit divident demograk. Megjithatë, migracioni e ka deformuar këtë ndryshim demografik 
dhe ka sjellë një moshim më të shpejtë të popullsisë dhe rrjedhimisht Shqipëria ka pak gjasa të përfitojë plotësisht 
nga ky divident. Nevojitet më shumë hulumtim për efektet e migracionit që Shqipëria të përfitojë nga efektet e 
dividentit demografik. 

2. Cila është shkalla e migracionit historik dhe aktual për motive punësimi (migracioni për motive 
punësimi i rregullt apo i parregullt dhe/ose punësimi i migrantëve në ekonominë informale ose formale)? 

Është e vështirë për të mos thënë e pamundur të përcaktohet sesa migrantë janë larguar nga Shqipëria për të 
shkuar jashtë për motive punësimi, duke qenë se migrantët e parregullt nuk janë pjesë e të dhënave administrative 
të vendeve pritëse dhe familjet ku janë larguar të gjithë personat nuk janë pjesë e anketave apo sondazheve të 
organizuara në Shqipëri. Në përgjithësi, statistikat japin numrin e migrantëve dhe jo atë të migrantëve të larguar 
për motive punësimi. Ndaj ne do të përqendrohemi te numri i migrantëve dhe jo te numri i migrantëve të larguar 
për motive punësimi. 

Sipas INSTAT-it 1.68 milionë shqiptarë jetonin jashtë vendit, 884.7 mijë meshkujt dhe 799.1 mijë femra. Në vitin 
2019, numri i shqiptarëve të diasporës u rrit me 2.6 përqind. Sipas databazave ndërkombëtare, 1.04 milionë 
shqiptarë jetonin jashtë shtetit. Kjo shifër është shumë më e ulët nga ajo e INSTAT-it. Diferenca varet nga 
ndryshimet në përkufizime dhe nga fakti se të dhënat administrative përmbajnë vetëm personat e regjistruar 
dhe jo personat që nuk janë të regjistruar. Gjithashtu, ndërsa llogaritjet e INSTAT-it janë të bazuara mbi të gjithë 
shqiptarët që jetojnë jashtë, Eurostat-i dhe OECD-ja merren vetëm me migrantët e quajtur “të përhershëm” 
d.m.th. personat e lindur në Shqipëri dhe që tani janë regjistruar e jetojnë jashtë.

Është fakt që numri i migrantëve të paregjistruar është shumë i lartë, sidomos në BE, sidomos gjatë viteve 90-të, 
numri i migrantëve të parregullt shqiptarë ishte shumë i lartë. Kështu p.sh në vitin 1997, Greqia kishte 40 migrantë 
të parregullt shqiptarë për çdo migrant të rregullt. Është shumë e vështirë të llogaritet numri aktual i migrantëve 
të rregullt dhe të parregullt nga Shqipëria. Nuk mund të merret diferenca mes shifrave të migrantëve të rregullt 
të përhershëm nga databazat administrative dhe ta zbritet kjo shifër nga llogaritjet e INSTAT-it. Numri i lindjeve 
gjatë viteve me prindër shqiptarë duhet gjithashtu të zbritet nga kjo diferencë. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë 
të disponueshme. I vetmi informacion i disponueshëm është numri i shtetasve shqiptarë që jetojnë në mënyrë të 
paligjshme në BE të cilët janë riatdhesuar. Në vitin 2020, në BE jetonin në mënyrë të paligjshme 30,870 shtetas 
shqiptarë. Në krahasim me vitin 2015, numri i njohur i migrantëve të parregullt shqiptarë ka shënuar rënie. Në 
vitin 2015, 46,395 shqiptarë nuk jetonin në mënyrë të ligjshme në BE, një shifër me 15 mijë më shumë se në vitin 
2020. 

Numri i shtetasve shqiptarë që kishin aplikuar për azil në vitin 2015 ishte i lartë (65,935). Qysh atëherë, kjo shifër 
ka rënë në nivele shumë më të ulta prej 20,415 në vitin 2019 dhe 6,925 në vitin 2020. Kjo rënie e ndjeshme në 
periudhën midis viteve 2019 - 2020 është kryesisht për shkak të pandemisë së COVID-19 dhe mbylljes në shumë 
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shtete evropiane. Duhet theksuar se rastet e sukseshme të azilantëve janë shumë të ulta. Vetëm 6.3 përqind e të 
gjitha aplikimeve për azil nga viti 2011 - 2020 kanë qenë të suksesshme.

INSTAT-it vlerëson fluksin e emigrantëve nëpërmjet modulit të migracionit të Anketës së Fuqisë Punëtore të 
kombinuar me nivelet e parashikimit të popullsisë për vitet 2011-2021. Gjatë dhjetë viteve të fundit numri vjetor 
i migrantëve ka shënuar rënie. Në vitin 2011 kishte afërsisht 55,162 emigrantë dhe 36,307 imigrantë. Nga viti 
2020, këto të dhëna ishin përkatësisht 23,854 dhe 7,140. Shifrat e vitit 2020 janë atipike për shkak të pandemisë 
së COVID-19. Pjesërisht për shkak të emigracionit të vazhdueshëm, numri i banorëve në Shqipëri ka rënë më tej. 
Duke përdorur shifrat e INSTAT-it, Eurostat-i e llogarit rënien mëtejshme të popullsisë shqiptare nga 2,905,185 
banorë në vitin 2011 në 2,837,848 banorë në vitin 2020. Këto shifra tregojnë një rënie prej 2.3 përqind, ose 0.3 
përqind në vit nga viti 2011 -2020. Përqindja vjetore neto e migracionit ishte -6.9 persona për 1,000 nga viti 2011 
në vitin 2020. Megjithatë, një panoramë e plotë e masës dhe përbërjes së popullsisë shqiptare do të jepet në 
CPB-në e vitit 2022. 

3. Kush migron? 

Personat që vendosin të largohen nga Shqipëria dhe provojnë fatin jashtë vendit ka ndryshuar gjatë viteve. Në 
fillim të diasporës së re në fillim të viteve 90-të, shumica e migrantëve ishin djem të rinj. Më pas, ekuilibri i të dy 
gjinive në migracion është rivendosur disi si pasojë e bashikimit familjar dhe rritjes së migracionit të pavarur të 
femrave. Sipas AKMF-së të vitit 2019, raporti gjinor midis migrantëve aktualë dhe të kthyerve ende vazhdon të 
jetë i lartë (147.4 për migrantët aktualë dhe 233.0 për migrantët e kthyer). Çuditërisht shifrat administrative të 
Eurostat-it për migracionin janë shumë të ndryshme nga shifrat e INSTAT-it. Në vitin 2020, Eurostat-i tregonte një 
raport gjinor prej 103.7 mes migrantëve shqiptarë të përhershëm. Kjo do të thoshte që numri i migranteve femra 
do të ishte pothuaj i njëjtë me atë të migrantëve meshkuj. Ky dallim mund t’i atribuohet faktit se shifrat e INSTAT-
it nuk i përfshijnë familjet si të tëra, aty ku edhe prania e grave është më e lartë, ndërsa të dhënat e Eurostat-it 
nuk përfshijnë migrantët e parregullt. Numri i meshkujve që mund të migrojnë pa dokumente të rregullta është 
më i lartë sesa i grave. Nëse është kështu, së paku, pjesërisht shpjegohen diferencat e mëdha në raportin gjinor, 
por ka ende nevojë për më shumë hulumtim për të shpjeguar diferencën. 

Analiza tregonte dominimin e djemve të rinj në procesin e migracionit. Midis 251 mijë migrantësh meshkuj dhe 
femra, 47.6 përqind janë djem dhe burra të moshës 20 – 40 vjeç. Migrantët nuk janë vetëm të rinj të pamartuar. 
Në anketën për migrantët e kthyer dhe ri-integrimin e tyre të vitit 2013, në Shqipëri, u konstatua se në kohën 
e migracionit, 47.5 përqind e tyre kishin qenë të martuar përpara se të largoheshin nga vendi dhe të shkonin 
të jetonin jashtë, 11.8 përqind ishin martuar në emigracion dhe 6.6 përqind ishin martuar kur ishin kthyer në 
Shqipëri. Meqenëse migrantët janë zakonisht të rinj kur largohen nga vendi zakonisht është djali apo vajza e 
familjes që migron nga familja (75.8 përqind mes meshkujve dhe 67.3 përqind mes femrave). Vetëm 18.0 përqind e 
bashkëshortëve dhe 15.2 përqind e bashkëshorteve të kryefamiljarit janë migrantë. Personat e tjetër të familjares 
janë thuajse të papërfillshëm.
 
4. Në cilat zona dhe sektorë gjeografikë gjenden punëtorët migrantë? 

Tirana është prefektura më e madhe në vend dhe si e tillë ka numrin më të madh të emigrantëve. Gjatë viteve 
2011 - 2019, 102 mijë persona që kishin jetuar në Tiranë gjatë Censusit të vitit 2011 ishin larguar nga vendi për 
të gjetur fatin jashtë shtetit. Fieri është prefektura me grupin e dytë më të madh të migrantëve (48 mijë). Një 
panoramë e përgjithshme e numrit të anëtarëve të familjeve të emigrantëve qysh nga viti 2011 përshkruhet në 
Figurën nr. 6.4.a. Në terma relative, Tirana renditet shumë më poshtë dhe ka përqindjen e katërt më të lartë të 
emigrantëve (13.7 përqind) si pjesë e popullsisë. Prefekturat me përqindjet më të larta të migrantëve janë Shkodra 
(16.7 përqind), Fieri (15.5 përqind) dhe Durrësi (14.1 përqind). Prefektura me përqindjen më të ulët të banorëve 
të numëruar në CPB-në e vitit 2011 që kanë shkuar jashtë shtetit është Lezha, ku “vetëm” 7.0 përqind e banorëve 
kanë shkuar jashtë shtetit në migracion. 
Në fillim të tendencave më të fundit të emigracionit, vendet e destinacionit ishin kryesisht Italia dhe Greqia. 
Megjithatë, sipas të dhënave të migracionit të rregullt nga Eurostat-i dhe OECD-ja, qysh nga viti 2011, mbizotërimi 
i të dy shteteve është ulur. Fatkeqësisht nuk ka të dhëna të kohëve të fundit për Greqinë dhe shifrat e përdorura 
në këtë studim janë ekstrapolime të prirjeve ekzistuese. Në vitin 2011, 83.3 përqind e të gjithë migrantëve të 
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regjistruar jetonin ose në Itali ose në Greqi. Në vitin 2020, kjo përqindje ka rënë në 71.1. Franca, Gjermania, 
SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar janë midis vendeve që kanë tërhequr një numër në rritje të migrantëve 
shqiptarë. Me përjashtim të Greqisë, të gjitha këto shtete kishin një numër më të lartë personash të lindur 
shqiptarë në vitin 2020, sesa në vitin 2011. Shteti me rritjen absolute më të lartë të shtetasve shqipëtarë ishte 
Italia. Në vitin 2020, mbi 40 mijë shqiptarë më shumë jetonin në Itali sesa në vitin 2011. Vende të tjera me rritje 
të qenësishme të shtetasve shqiptarë ishin Franca (32 mijë), Gjermania (29 mijë), Mbretëria e Bashkuar (29 mijë) 
dhe SHBA-ja (22 mijë).

Nuk ka informacion lehtësisht të disponueshëm për sa i takon punësimit të migrantëve shqiptarë jashtë shtetit 
sipas sektorëve, por informacioni në lidhje me profesionet jep një ide të përafërt. Shpërndarja e profesioneve 
është shumë specifike sipas gjinive. Meshkujt janë të përqëndruar në zeje dhe zanate (39.3 përqind, kryesisht në 
ndërtim dhe zanate: 30.4 përqind) ndjekur në distancë nga zanate elementare (16.2 përqind, kryesisht punonjës 
në bujqësi, ndërtim dhe prodhim). Gratë gjenden më shpesh në zanate e profesione elementare (40.5 përqind, 
pastruese ose ndihmëse: 30.4 përqind), ndjekur nga shërbimet dhe shitjet (28.8 përqind, pastruese, përgatitje 
ushqimi, sanitare në institucione të kujdesit shëndetësor). Mes profesionistëve, femrat janë relativisht më të 
përfaqësuara se meshkujt, përkatësisht, 6.7 dhe 2.4 përqind.

5. Çfarë niveli aftësish kanë meshkujt dhe femra migrante që punojnë; si është niveli i aftësive të tyre në 
raport me nivelin e aftësive që kërkohet për punësimin e tyre? 

Informacioni i disponueshëm tregon se personat me arsim të ulët janë të mbipërfaqësuar mes punëtorëve 
shqiptarë jashtë shtetit. Megjithatë mund të ketë një prirje të fundit drejt migracionit të personave me kualifikime 
të mesme dhe të larta. Ekziston gjithashtu edhe një dallim në vendet e destinacionit, duke qenë se personat 
e arsimuar dhe ata që kanë arsim të lartë synojnë të migrojnë drejt ekonomive të përparuara në BE dhe në 
Amerikën e Veriut. Në dallim me ta, personat me nivel të ulët arsimor dhe të pakualifikuar migrojnë kryesisht në 
shtetet tradicionale të destinacionit, si Greqia dhe Italia.

Informacioni në lidhje me faktin nëse aftësitë e migrantëve përputhen me profesionet është i matshëm vetëm për 
migrantët me nivel të lartë arsimor. Informacioni i disponueshëm tregon se gjatë viteve 2015-16 më shumë se 
gjysma e tyre (56 përqind) kishin nivel aftësish që e kalonte atë të profesionit ku ishin punësuar. Migrantët meshkuj 
kishin më shumë gjasa të ishin të mbikualifikuar sesa migrantet femra, përkatësisht 63 dhe 50 përqind.
Si pasojë e moshimit të popullsisë evropiane dhe tkurrjes së popullsisë, BE-ja parashikon mungesa të aftësive në 
të ardhmen dhe dëshiron t’ua bëjë më të lehtë shtetasve të kualifikuar jo të BE-së të vijnë të punojnë në BE . 
Krahas kërkesës për migrantë me nivel të lartë arsimor, disa prej pjesëmarrësve në promovimin e Partneritetit për 
Talentet në qershor të vitit 2021 sugjeruan se talentet mund të përfshinin edhe grupe të caktuara sipërmarrësish 
me aftësi të ulta dhe të mesme (IPM, 2021). Nëse nisma e Partneritetit për Talentet zbatohej plotësisht, mund 
të sillte pasoja të rëndësishme për procesin e migracionit nga Shqipëria. Nga njëra anë, migracioni i shtetasve 
shqiptarë me përvoja të ndryshme dhe nivele të ndryshme aftësish mund të organizohej brenda një kuadri më 
të qëndrueshëm institucional, ndër të tjera përmes ndërtimit të kapaciteteve në vendet partnere. Nga ana tjetër, 
duke qenë se Partneriteti për Talentet përqendrohet te punësimi i të rinjve me nivel shumë të lartë arsimor ai 
mund të kontribuojë në rritjen e niveleve të largimit të trurit. 

Gjatë analizës u konstatua se disa prej të rinjve nuk i vënë shumë rëndësi cilësisë së lartë arsimore duke qenë 
se të ardhmen e tyre e shohin në emigracion. Zhvillimet e sipërpërmendura të politikave të BE-së tregojnë se 
ky qëndrim ka brenda rrezik. Shqipëria si komb dhe migrantët e mundshëm duhet të jenë të informuar mbi 
ndryshimet që do të ndodhin në lidhje me migracionin dhe të jenë të përgatitur përmes zhvillimit të aftësive dhe 
dijeve të duhura. 

6. A e “kompensojnë” imigrantët apo punëtorët e kthyer emigrantin shqiptar sa i takon profesionit dhe 
nivelit arsimor?

Duke qenë se volumi i migrantëve të kthyer e tkurr volumin e imigracionit, masa deri ku imigracioni kompenson 
emigracionin për sa i takon karakteristikave të profesioneve dhe arsimit përcaktohet thuajse plotësisht nga 
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migrantët e kthyer. Analizat e disponueshme për migrantët e kthyer sipas statusit të aftësive tregojne se përqindja 
e migrantëve të kthyer midis atyre me arsim të ulët (e mesme ose më pak) është shumë e lartë dhe se ata që kanë 
mbaruar arsimin e lartë apo shkollën e mesme profesonale janë shumë më pak. Emigracioni neto i migrantëve 
me arsim të lartë përfaqësonte pothuajse 40 përqind të gjithë totalit të përllogaritur midis viteve 2012 dhe 2019. 
Këto rezultate tregojnë se imigracioni nuk kompenson emigracionin për sa i takon arsimit, por jep fakte të forta 
në lidhje me largimin e trurit.

Në situatën që çdo kompensim arsimor balancohet nga numri i ulët i popullsisë së imigrantëve të huaj, kjo ka 
gjasa te ndodhë nga imigrantë sipërmarrës evropianë apo azilkërkues me aftësi profesionale.  Duke pasur parasysh 
nivelin e ulët të pagave në Shqipëri dhe kërkesën e lartë për persona me aftësi tekniko-profesionale në BE nuk ka 
shumë gjasa që shumë migrantë të kualifikuar të zgjedhin Shqipërinë si vend destinacioni.

Duke qenë se niveli arsimor është i lidhur ngushtë me profesionin, efekti i kompensimit të të kthyerve në emigracion 
do të jetë sipas të njëjtës logjikë me analizën arsimore: personat me profesione ku kërkohen kualifikime të larta ka 
më pak gjasa të kthehen dhe të kompensojnë emigracionin. Për më tepër, duke qenë se më shumë se gjysma (50 
përqind e femrave, 63 përqind e meshkujve) e punëtorëve migrantë me kualifikime të larta jashtë shtetit janë të 
punësuar në profesione që kërkojnë aftësi të një niveli më të ulët përvoja e tyre e migracionit mund të ketë çuar 
në “humbje të aftësive” dhe kthim me aftësi edhe më të ulta nga ç’kishin pasur kur ishin nisur në emigracion. Nga 
ana tjetër do të ketë migrantë që do t’i kenë shtuar kualifikimet e tyre, nëse në punën e tyre u janë nënshtruar 
trajnimeve në vendin e punës.

7. Cilët janë faktorët shtytës të migracionit? Deri në çfarë ndikojnë shqetësimet ekstreme si rezultat i 
konflikteve, dhunës apo klimës? A janë faktorët shtytës të njëjtë si për meshkujt ashtu edhe për femrat? 
Në rast se jo, ku ndryshojnë ato? 

Në anketa të ndryshme janë bërë pyetje në lidhje me motivin që shtyn njerëzit të migrojnë. Ndër to, tre janë arsyet 
kryesore të migracionit: 1) arsye financiare, 2) standarde më të mira pune dhe jetese 3) arsye familjare. Faktorët 
që lidhen me shqetësimet ekstreme, si p.sh. konfliktet, dhuna apo klima nuk ishin domethënëse. Këto arsye mund 
të gjendeshin në kategorinë “të tjera”, por ato ishin gjithsesi më pak se një përqind dhe të papërfillshme. Një arsye 
tjetër e katërt, në distancë ishte arsimi; për periudhën 2010 – 2019, 7.4 përqind e të gjithë migrantëve aktualë 
përmendën arsimin si arsyen kryesore të largimit të tyre jashtë shtetit. 

Me kalimin e viteve, arsyet e migracionit kanë ndryshuar. Gjatë viteve 1990 – 1999 arsye financiare dhe kushtet 
më të mira të punës dhe jetesës përbënin 40.8 përqind dhe 45.0 përqind, në periudhën midis 2010 – 2019, ato 
ranë në 32.5 dhe 32.3 përqind, përkatësisht. Nga ana tjetër u shtuan arsyet familjare nga 9.9 përqind në 24.3 
përqind midis viteve 1990 – 1999 dhe 2010 – 2019. Arsyet e migracionit dallojnë ndjeshëm midis meshkujve 
dhe femrave. Ndërsa 42.3 përqind e meshkujtve shprehen se financat ishin arsyeja kryesore e migracionit, kjo 
shifër ishte vetëm 17.0 përqind për gratë. Nga ana tjetër, 43.9 përqind e grave kishin migruar për arsye familjare 
përkundrej 11.9 përqind të burrave. Një përqindje më e lartë e grave sesa burrave përmendën arsimin si arsye 
për migracion: 9.0 përqind përkundrejt 6.4 përqind. 

Pozita ekonomike e njerëzve përpara migracionit influencon motivimin e tyre për të migruar. Arsyet financiare 
dhe standardi më i mirë i jetesës janë esenciale për personat e punësuar apo të papunë përpara migracionit. Kjo 
konstatohet shumë më pak për kategoriët e tjera të statusit ekonomik. Nuk është për t’u habitur që arsimi ishte 
arsyeja kryesore për ata që kishin qenë nxënës përpara se të migronin. 

Arsyeja e migracionit është e lidhur direkt me faktorët makro-ekonomikë që qeverisin migracionin. Shumë individë 
kërkojnë të migrojnë sepse janë të prekur nga kushtet e vështira ekonomike të vendit. Ndryshimet mes kushteve 
ekonomike midis Shqipërisë dhe vendeve të destinacionit është pika kryesore atraktive për migrantët e mundshëm. 
Gjithashtu, ka edhe disa faktorë të tjerë makro strukturorë që kontribuojnë në gatishmërinë e individit për të 
migruar. Midis faktorëve kryesorë në këtë aspekt janë: cilësia e dobët e kujdesit shëndetësor, arsimor, sigurimet 
shoqërore, shërbimi në administratë dhe sistemi i drejtësisë, por më e rëndësishmja pamundësia për të gjeneruar 
një ekonomi të shëndetëshme me punësim produktiv dhe një treg pune që siguron punë të denjë në drejtim të 
nivelit të pagës, mundësive për karrierë, sigurisë së vendit të punës dhe moscenimit nga klientelizmi.
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8. Cilat janë nevojat për fuqi punëtore në vend dhe/ose situata e punësimit? Cilët janë sektorët e 
veprimtarisë ekonomike për personelin e kualifikuar? Cila është natyra (çfarë lloj aftësish) dhe kërkesa 
për punëtorë migrantë?

Dy nevojat kryesore të tregut shqiptar të punës janë krijimi i më shumë vendeve të reja të punës për të ulur 
papunësinë (sidomos për të rinjtë) dhe mbi të gjitha punësim i denjë dhe produktiv. Kjo kërkon një zhvendosje nga 
punësimi në bujqësi dhe sektorët e shërbimeve me kualifikime të ulta në sektorë më produktivë si manifaktura, 
ndërtimi dhe industri të tjera prodhuese dhe sektorë shërbimi me kualifikime të ulta. Kjo do të kërkojë edhe 
kushte më të formalizuara pune (si edhe monitorim më strikt të tyre), paga më të larta, më pak influencë politike 
për vendet e punës dhe një mjedis më të mirë biznesi.

Arsimi dhe formimi duhet të jenë të një cilësie më të lartë dhe në përputhje me nevojat e tregut. Përmirësimi 
i arsimit dhe formimit kërkohet në drejtim të zhvillimit të aftësive tekniko-profesionale, por edhe në drejtim të 
fleksibilitetit dhe aftësive socio-emocionale dhe komunikuese dhe aftësive organizative dhe gjuhësore. Sektorët 
ekonomikë që vuajnë më shumë nga mungesa e aftësive përfshijnë: ujësjellës-kanalizime, menaxhimi i mbetjeve, 
miniera dhe gurore, shëndetësi, turizëm dhe bujqësi.

Vendet e destinacionit të migracionit do të vazhdojnë të kenë nevoja për fuqi të pakualifikuar punëtore në bujqësi 
dhe aktivitete prodhimi, pastrim dhe higjienë, por edhe profesione si: hidraulikë, elektricistë. Gjithashtu, në vende 
të ndryshme mungesat e profesionistëve dhe teknikëve shfaqen edhe në sektorët e shëndetësisë dhe TIK-ut.
Ndërsa emigracioni ka një efekt në uljen e papunësisë në Shqipëri, imigracioni, kryesisht i shtetasve shqiptarë të 
kthye nga migracioni duket se e rrit përqindjen e papunësisë. Informacioni sasior dhe cilësor flet për një rritje të 
emigracionit mes personave më të kualifikuar dhe më të arsimuar në tregun e punës, gjë që sjell mangësi në fuqi 
punëtore të kualifikuar, sidomos për TI dhe profesionistëve të arsimit dhe shëndetësisë. Migrantët e kualifikuar 
dhe ata me arsim të lartë kanë më pak gjasa të kthehn në Shqipëri, në krahasim me personat më pak të kualifikuar 
dhe me nivel më të ulët arsimor. Dalja e llojit të parë të migrantëve nga tregu shqiptar i punës dobëson më tej 
mundësitë për të përfituar nga dividendi që i ka ofruar vendit ndryshimi demografik.

9.2 Rekomandime
 
Nga vlerësimi doli se migracioni ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në procesin e zhvillimit të vendit. Ndërsa 
zhvillimet e ndryshimet pozitive nisën nga largimi në emigracion i shumë shqiptarëve, po ashtu pati edhe pasoja 
negative dhe mundësi të pashfrytëzuara. Nga njëra anë, emigracioni ndihmoi në uljen e presionit të tregut të punës 
dhe ndoshta ka ndihmuar edhe në uljen e papunësisë. Nga ana tjetër, ka ulur mundësitë që vendi të përfitojë 
nga dividenti demografik. Flusi i remitancave dhe kursimet e migrantëve përmirësuan jetesën e shumë familjeve 
dhe ndihmuan ekonomitë lokale, por nga ana tjetër sollën mungesa në aftësi dhe shtrembëruan tregun e punës. 
Migracioni ndërkombëtar përkeqëson efektin e migracionit të brendshëm në zonat e thella rurale. Shpopullimi 
i këtyre zonave apo minimalisht humbja e një pjese të madhe të popullatës në moshë punë krijon varësi dhe 
pabarazi rajonale. Duke qenë se shumë prej migrantëve janë të punësuar në vendet e destinacionit në vende pune 
ku janë të mbikualifikuar, përfitimet mund të kenë qenë modeste në drejtim të aftësive, dijeve dhe përvojës që ata 
të mund ta përdornin për përmirësimin e kushteve të jetesës së familjeve të tyre dhe komuniteteve. Gjithashtu, 
ka një efekt përzgjedhjeje te migrantët e kthyer që do të thotë se numri i migrantëve me nivel të lartë arsimor që 
janë kthyer në vend është i ulët në tërë segmentin e migrantëve, duke rezultuar në “largim të trurit”.
Në shumë raste, migracioni ka sjellë me vete edhe ndryshime në strukturën tradicionale familjare që në disa raste 
ka pasur ndikim te fëmijët dhe të moshuarit e lënë pas. Të rinjtë ndoshta nuk e konsiderojnë më vlerën e një 
arsimi cilësor sepse i kanë kthyer sytë nga migracioni për të përmirësuar jetesën e tyre.

A: Rekomandime për adresimin e shkaqeve kryesore të migracionit

Njerëzit duhet të ndjehen të lirë të migrojnë sepse migracioni mund të jetë një mjet për të siguruar një jetesë të 
denjë dhe një mirëqenie të përgjithshme. Megjithatë, çdo qeveri ka detyrimin të garantojë që qëndrimi në vend 
mbetet një alternative e vlefshme për realizimin e këtyre qëllimeve dhe duhet të adresojë faktorët negativë që 
shtyjnë njerëzit drejt migracionit. 
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87. Ndër të tjera Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministria e Arsimit, Sporteve 
dhe Rinisë dhe Instituti i Statistikave. 

Faktori kryesor shtytës për migrantët shqiptarë është mungesa e punësimit të denjë produktiv që do të garantonte 
të ardhura të mjaftueshme, siguri në vendin e punës, mbrojtjes sociale dhe do të hapte perspektiva për zhvillim 
dhe gjithëpërfshirje. Përveç përqindjes së lartë të fuqisë punëtore që nuk mund të gjejë asnjë vend pune (sidomos 
të rinjtë) shumë prej atyre që janë të punësuar bëjnë punë që nuk i plotësojnë kriteret e një punësimi të denjë.

Rekomandimet e mëposhtme mund të shërbejnë për adresimin e situatës:

• Formalizimi i mëtejshëm i ekonomisë: përmirësimi i bazës ligjore të punësimit, rritja e të ardhurave nga TVSH-
ja, detyrimi i certifikatave të njohura ndërkombëtarisht, stimulimi i inovacionit dhe përdorimit të teknologjive 
të reja, forcimi i rolit të agjencive të inspektimit për zbatimin e dispozitave ligjore që lidhen me kushtet dhe 
orët e punës, me pagat, sigurinë në punë, higjienën dhe mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore 
dhe shëndetësore, ulja e stimujve për punësimin informal dhe lehtësimi i tranziconit nga punësimi informal 
drejt atij formal.

• Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe formimit nëpërmjet rritjes së cilësisë së arsimit në fëmijërinë e hershme, 
zgjatja e orarit shkollor për të shtuar kohëzgjatjen e arsimit në shkollë sidomos për fëmijët që rrezikojnë 
të lënë shkollën dhe që nuk kanë rezultate të mira, rritjes së regjistrimit në arsimin e lartë, zëvendësimit të 
kurrikulave të vjetra dhe metodave të vjetruara pedagogjike, për të garantuar aftësitë e shkrim-leximit dhe 
ato aritmetike, trajnimeve për aftësi sociale “soft”, shtimit të mundësive për praktika në sektorin publik dhe 
privat, zbatimit të masave të identifikuara për përmirësimin e cilësisë dhe përshtatshmërisë së arsimit të lartë, 
përditësimit të sistemit arsimor dhe përputhjes së tij me nevojat e tregut të punës, nxitjes së të mësuarit 
gjatë gjithë jetës përmes programeve arsimore për të rriturit dhe përmes të nxënit në vendin e punës me 
certifikata dhe akreditime sipas procesit të Bolonjës.

• Përmirësimi i funksionimit të tregut të punës dhe kushteve për punë të denjë, duke përfshirë shpërblimet, më 
shumë mundësi tranimesh dhe karriere, lehtësira më të mira, rritjen e sigurisë së vendit të punës, plotësimin 
e rregullave të sigurimeve shoqërore, moscenimin prej klientelizmit.

• Faktorë të tjerë shtytës që nuk lidhen drejpërdrejt me tregun e punës janë edhe niveli i lartë i korrupsionit 
dhe funksionimi i dobët i institucioneve shtetërore. Megjithatë, edhe këta faktorë ndikojnë në tregun e punës 
sepse niveli i perceptuar i korrupsionit mund të jetë pengesë për investimet dhe veprimtaritë e biznesit; si edhe 
infrastruktura në përgjithësi, si p.sh. rrugët, energjia elektrike, lidhja me internet, si faktorë të rëndësishëm në 
vendimmarrjen për të nisur një biznes. Në lidhje me korrupsionin jepen këto rekomandime:

• Përshkallëzimi i luftës kundër korrupsionit përmes plotësimit dhe vazhdimit të reformës aktuale gjyqësore, 
përfundimit të procesit të vlerësimit për gjyqtarët, duke eleminuar çështjet e lëna pezull në gjykata, duke i 
dhënë zgjidhje influencës politike në biznes dhe sigurimit të një vendi pune në sektorin publik.

B. Rekomandime për përmirësimin e kushteve të migrantëve

Qëllimi kryesor i strategjisë shqiptare për migracionin duhet të jetë gjithmonë krijimi i kushteve ekonomiko-
shoqërore brenda vendit që ulin faktorët shtytës negativë të emigracionit të lidhur me kushtet e vështira të 
jetesës në vend. Megjithatë, së paku për vitet në vijim mund të pritet që migracioni për motive punësimi të 
jetë fakt i pamohueshëm për shumë shtetas që jetojnë në Shqipëri. Për këtë arsye, qeveria shqiptare duhet të 
bëjë përpjekje për t’i mbrojtur migrantët shqiptarë dhe optimizuar mundësitë e migrantëve për migracion të 
suksesshëm. Siç theksohet në Kapitullin Tre, me Kornizën e Qeverisjes së Migracionit (KQM) qeveria ka si synim 
“lehtësimin e migracionit të rregullt, të sigurtë, me dokumente, të përgjegjshëm dhe lëvizjen e njerëzve përmes 
zbatimit të politikave të mirëplanifikuara dhe të mirëmenaxhuara për migracionin, ndër të tjera”. Zbatimi i KQM-
së dhe ligjeve e rregulloreve të tjera do të përcaktojë suksesin e Shqipërisë në përdorimin e migracionit për 
motive punësimi për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. 

Në këtë drejtim jepen këto rekomandime:
• Në Shqipëri institucioni kryesor përgjegjës për menaxhimin e migracionit është Ministria e Brendshme. Po 

ashtu një numër i madh institucionesh qeveritare , organizatash ndërkombëtare dhe joqeveritare janë të 
përfshira në menaxhimin e procesit të migracionit. Duhen bërë përpjekje për të optimizuar bashkëpunimin 
midis këtyre organizatave. Institucionet përgjegjëse për arsimin dhe zhvillimin e aftësive, shëndetësisë, sektorit 
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financiar dhe bankar dhe organizatat e punës duhet të bashkohen për të përmirësuar mundësitë që migrantët 
të sigurojnë punësim të denjë dhe fitimprurës në vendet e destinacionit. 

• Për të qenë në gjendje të merren vendime të informuara në lidhje me migracionin është shumë e rëndësishme 
të sigurohen të dhëna cilësore dhe në kohë për numrin dhe karakteristikat e migrantëve aktualë dhe të kthyer. 
Kështu, p.sh. për momentin është thuajse e pamundur të përcaktohet numri i migrantëve që kanë shkuar 
jashtë për motive pune mes stokut të migrantëve që jetojnë jashtë. Ndërsa INSTAT-i mbledh informacion 
të hollësishëm për imigrantët, pak detaje ka për emigrantët. Përpjekje të veçanta duhen bërë për të siguruar 
më shumë hollësi në lidhje me karakteristikat e personave që jetojnë në vend. Kjo nuk është e lehtë sepse 
varet nga emigrantët që ta raportojnë lëvizjen e tyre. Duhen gjetur mekanizma për t’i nxitur emigrantët të 
raportonin mbërritjen e tyre në zyrat shqiptare në vendet e destinancionit. INSTAT-i mund t’i përdorte këto 
të dhëna për qëllime statistikore.

• Një tjetër aspekt që ndonjëherë pengon mbledhjen dhe analizimin e numrit dhe karakteristikave të migrantëve 
aktualë dhe të kthyer është moria e përkufizimeve dhe metodika e përdorur. Vlerësimin aktual nxorri në pah 
dallimet e mëdha midis burimeve të ndryshme të të dhënave, për shkak të përkufizimeve dhe metodave të 
ndryshme të përdorura në mbledhjen e të dhënave. Lind nevoja për standardizimin e përkufizimeve dhe 
metodologjive. Për shkak të rëndësisë ekonomiko-shoqërore të migracionit në shoqërinë shqiptare ekziston 
nevoja e anketave periodike të migracionit në familje. Për arritjen e këtyre objektivave ekziston nevoja e 
trajnimit për statistikat dhe metodat kërkimore për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të ndryshme që 
merren me hulumtime për migracionin. 

• Të merren masa për të ulur nivelin e migracionit të parregullt, si për imigrantët ashtu edhe për shtetasit 
shqiptarë që duan të emigrojnë. Të përmirësohen strategjitë dhe kapacitetet e institucioneve që merren me 
menaxhimin e migracionit të parregullt. Të informohet publiku i gjerë për rreziqet që lidhen me migracionin e 
parregullt. Të merren veprime për të lehtësuar kthimin në shtëpi të migrantë të parregullt dhe të ndihmohen 
në procesin e riatdhesimit viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, skllavërisë dhe shfrytëzimit. 

• Mënyra më e mirë për të rritur mundësitë e migracionit të suksesshëm është të garantohet që migrantët e 
mundshëm të jenë të përgatitur mirë përpara se të lëvizin. Përpjekje të veçanta duhen bërë për të siguruar 
që migrantët janë të mirinformuar mbi kushtet dhe pasojat e hyrjes në vende të ndryshme destinacioni 
në drejtim të procedurave administrative, legjislacionit për pranimin, pasojave të migracionit të parregullt, 
rregullave të azilit, legjislacionit të punës në vendet e destinacionit, mënyrave për transferimin e parave në 
mënyrën më ekonomike dhe kushteve të përgjithshme të jetesës. 

• Me kalimin e viteve, qeveria shqiptare ka ofruar shërbime të ndryshme formimi, informimi dhe këshillimi për 
mirantët e mundshëm. Megjithatë, si në rastin e AKPA-s, ato shpesh ofrojnë informacion bazuar mbi kërkesën 
e migrantit të mundshëm. Duhen ndërmarrë hapa për zgjerimin e gamës së sigurimit të informacionit të 
vleshëm për migrantët e mundshëm. Përveç shërbimeve të këshillimit informacion mund të ofrohet edhe 
përmes faqeve të ndryshme të internetit dhe medias sociale. Fushatat e komunikimit duhet të jenë të tilla që 
të tërheqin vëmendjen e migrantëve të mundshëm ndaj këtyre burimeve të informacionit. 

• Migrantëve të mundshëm duhet t’u ofrohen programe të posaçme trajnimi përpara nisjes, për t’i përgatitur 
ata për qëndrimin jashtë shtetit. Këto programe trajnimi mund të përfshijnë trajnime gjuhësore, përdorimin e 
sistemit bankar për transferimin e remitancave dhe shpenzimeve personale dhe trajnime specifike bazuar në 
standardet ndërkombëtare që njihen në vendet e destinacionit. 

• Të krijohen partneritete dypalëshe dhe shumëpalëshe me vendet e destinancionit për të shfrytëzuar plotësisht 
mundësitë që krijohen nga vendet e destinacionit për menaxhim më të mirë të migracionit për motive 
punësimi. Kështu p.sh Pakti i BE-së për Migracionin dhe Azilin i shpallur nga Komisioni Evropian në shtator të 
vitit 2020, ku përfshihet edhe programi për Partneritetin për Talentet krijon mundësi për investime në arsim, 
ri-integrimin e migrantëve dhe angazhimin e diasporës në përpjekjet e zhvillimit kombëtar. 

C. Forcimi i efekteve pozitive të diasporës dhe migrantëve të kthyer

Një nga mënyrat për të trajtuar shkaqet thelbësore të migracionit masiv është që migrantët e suksesshëm të binden 
të kthehen në Shqipëri, të bëjnë investime produktive, të hapin biznese dhe të mbështesin zhvillimin e vendit. 
Qeveria duhet ta bëjë më të lehtë dhe më tërheqës kthimin e migrantëve me aftësi dhe kualifikime. Procedurat 
për njohjen dhe certifikimin e aftësive që njerëzit kanë mësuar jashtë shtetit si në mënyrë formale ashtu edhe 
joformale do t’u vinin në ndihmë të kthyerve (dhe imigrantëve me shtetësi të huaj) dhe këto aftësi të përmirësonin 
profilin e tyre dhe t’u siguronin punë më të mira. Qeveria mund të shikojë mundësitë nëse stimujt financiare dhe 



107

88. Nxjerrë nga: https://indicators.report/targets/10-c/

tatimorë mund të përdoren për lehtësimin e futjes së migrantëve të kthyer shqiptarë në tregun e punës dhe për 
investime produktive. Masa të tilla janë përdorur me sukses në Portugali dhe ndër të tjera përfshijnë: përfitime 
nga taksat mbi të ardhurat për pesë vjet, linja krediti për biznese dhe hapjen e sipërmarrjeve të reja të biznesit 
(OECD, 2022). Vlen të vlerësohet nëse këto masa mund të kishin ndikim fitimprurës për ekonominë shqiptare. 
Për azilkërkuesit, procedurat për të marrë leje pune mund të thjeshtohen dhe të bëhen më efikase.
Remitancat dhe përdorimi i kursimeve të migrantëve mund të luajnë një rol më të rëndësishëm në zhvillimin e 
shoqërisë shqiptare nga ç’ndodh aktualisht. Duhen rrëzuar disa barriera që pengojnë transferimin dhe përdorimin 
e remitancave dhe rrisin përfshirjen e diasporës në zhvillimin e vendit për rritjen e përfitimeve nga remitancat me 
qëllim zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Ndonëse Shqipëria ka ndërmarrë veprime për thithjen e remitancave 
për investime produktive ende ka vend për përmirësim dhe për të bërë më shumë. 

• Vlerësimi tregoi se një pjesë e rëndësishme e remitancave që vijnë nga jashtë shtetit kalojnë nëpërmjet 
rrugëve informale. Shpesh transfertat informale mbartin risk për migratët dhe familjet e tyre dhe e bëjnë më 
të vështirë monitorimin nga qeveria të prurjeve të parave. Rrjedhimisht duhen marra hapa të mëtejshëm për 
formalizimin e gjithë transfertave të remitancave dhe kursimeve. Fushatat informuese duhet të informojnë 
migrantët për mënyrat e transferimit të parave, pa shumë kosto, pa risk dhe nëpërmjet rrugëve zyrtare. 

• Një faktor i rëndësishëm që nuk i lejon migrantët të dërgojnë para nëpërmjet rrugëve zyrtare është kostoja 
e lartë e transfertave të remitancave. Kostoja për të dërguar140 Euro 140 në Shqipëri nga Gjermania dhe 
Italia është 6-7 përqind (OECD, 2022). Nevojiten masa për të ulur kostot për transfermin e remitancave. 
Synimi duhet të jetë të ulet niveli i kostos së transfertave në nivelin e parashikuar te Objektivat e Zhvilimit 
të Qëndrueshëm. Synimi “C“ i Objektivit 10 thotë se deri në vitin 2030 duhet të jenë ulur në më pak se 3 
përqind kostot e transaksioneve të remitancave të migrantëve dhe të eleminohen korridoret me kosto më 
të larta nga pesë përqind . 

• Është e rëndësishme kryerja e hulumtimeve të vazhdueshme për matjen e prurjeve të remitancave nëpërmjet 
rrugëve informale në krahasim me nivelin e remitancave që hyjnë në Shqipëri nëpërmjet rrugëve zyrtare. 
Gjithashtu duhen bërë përpjekje të vazhdueshme për matjen e sasisë së kursimeve që kanë me vete migrantët 
e kthyer kur kthehen dhe vendosin të qendrojnë në Shqipëri. 

• Ka shumë familje në Shqipëri që nuk kanë llogari bankare. Sipas të dhënave të ADHS-së të vitit 2017, midis 
migrantëve të kthyer që kishin jetuar jashtë Shqipërisë për më shumë se 12 muaj, vetëm 53.0 përqind kishin 
një llogari bankare. Duhet të nxiten migrantët dhe familjet që kanë lënë pas të hapin llogari bankare për të 
formalizuar transferimin e remitancave nga jashtë dhe të inkurajohet një përfshirje më e madhe financiare dhe 
produktive të përdorimit të remitancave. 

• Duhet të krijohen programe për përdorimin e remitancave për investime produktive. Qeveria mund të 
krijojë stimuj që njerëzit të përdorin remitancat dhe paratë e kursyera jashtë shtetit për investime afatgjata. 
Kjo mund të bëhet përmes edukimit financiar dhe krijimit të mundësive për investime produktive. Qeveria 
duhet të hapë një dialog me bankat dhe ofrues të tjerë shërbimesh financiare për të krijuar perspektiva më 
të mira për investime (OECD, 2022). Duhet të drejtohet vëmendja te përdorimi i remitancave për zhvillimin 
e mikro-ndërmarrjeve. 

• Duhet të promovohet përdorimi i remitancave për të paguar arsimimin e të rinjve të lënë pas. Meqenëse 
parashikohet që migracioni të vazhdojë edhe në të ardhmen duhen bërë përgatitje për migrantët e së ardhmes. 
Sa më të arsimuar të jenë migrantët, aq më lehtë do ta kenë të sigurojnë vende më të mira pune dhe të sjellin 
më shumë para në vendlindje, para të cilat mund të përdoren për investime. 

• Të gjitha masat që do të merren për promovimin e remitancave duhet të marrin në konsideratë ciklin e jetës 
të çdo familjeje. Nuk mund të pritet që një familje e lënë pas me dy të moshuar të investojë në një biznes. 
Gjithashtu, shpenzimet dhe modeli i investimeve në një familje me fëmijë të vegjël ndryshon nga ai në një 
familje që ka vetëm të rritur.
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• Azil: “Mbrojtje e dhënë nga një shtet për të huaj jashtë territorit apo vendbanimit të tyre të zakonshëm, të cilët 
largohen nga persekutimi apo arsye të tjera madhore nga vendi i tyre. Azili përfshin një sërë elementesh, duke 
përfshirë parimin e moskthimit, leje për të qëndruar në territorin e vendit të azilit, garantimin e standardeve 
të trajtimit njerëzor dhe një zgjidhje afatgjatë nëkohë”. (Fjalorth i IOM-it për Migracionin, botim i vitit 2019)89.

• Azilkërkues: “Personat që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare. Në shtetet që kanë procedura të 
individualizuara, azilkëkruesit janë persona për kërkesën e të cilëve ende nuk është marrë vendim nga vendi 
ku personat kanë paraqitur kërkesën për azil. Jo çdo azilkërkues do të njihet si refugjat, por çdo refugjat 
fillimisht është azilkërkues”. (Fjalorth i IOM-it për Migracionin, botim i vitit 2019). 

• Brain drain: largim i trurit “tkurrje e kapitalit njerëzor në një profesion apo sektor specifik të ekonomisë si 
pasojë e emigracionit të fuqisë së kualifikuar punëtore të përfshirë në këtë profesion apo sektor nga vendi i 
origjinës drejt një vendi tjetër (ose nga një rajon i një vendi në një tjetër – migrim i brendshëm)”. (Fjalorth i 
IOM-it për Migracionin, botim i vitit 2019).

• Vendi i destinacionit: “Në kontekstin e migracionit, një vend që është destinacioni për një individ apo 
grup individësh, pavarësisht nga mënyra e migracionit, të rregullt apo të parregullt”. (Fjalorth i IOM-it për 
Migracionin, botim i vitit 2019).

• Vendi i origjinës: “Në kontekstin e migracionit, vendi i lindjes apo i banimit të dikurshëm të një personi apo 
grupi personash që kanë migruar jashtë shtetit, pavarësisht nga mënyra e migracionit, në mënyrë të rregullt 
apo të parregullt”. (Fjalorth i IOM-it për Migracionin, botim i vitit 2019).

• Diaspora: “Migrantë apo pasardhës migrantësh identiteti i të cilëve është ose i vërtetë, ose simbolik, të cilët 
janë formësuar nga migracioni. Diaspora mban lidhje me vendin e lindjes dhe me njëri-tjetrin, mbi bazën e 
një sensi historik, identiteti apo përvojave të përbashkta në vendin e destinacionit”. (Fjalorth i IOM-it për 
migracionin, botim i vitit 2019).

• Diaspora shqiptare përfshin: 
 o a) komunitetet e hershme shqiptare nëpër botë;
 o b) çdo person i lindur në Shqipëri që jeton jashtë kufijve të saj;
 o c) çdo person që gëzon origjinë shqiptare, që ka lindur jashtë kufijve shqiptarë, që ka lidhje gjuhësore,  
    kulturore dhe tradicionale dhe që dëshiron t’i ruajë ato me Shqipërinë.

• Emigrant: “Nga këndvështrimi i vendit të nisjes, çdo person që largohet nga vendi i tij/saj ku ka lindur, apo 
nga vendbanimi i zakonshëm drejt një vendi tjetër, ku vendi i destinacionit shndërrohet në vendbanimin e tij/
saj të zakonshëm”. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Emigracioni: “Nga këndvështrimi i vendit të nisjes, veprimi që ka të bëjë me lëvizjen nga vendi i lindjes apo 
vendbanimit të zakonshëm drejt një vendi tjetër, i cili shndërrohet në vendbanimin e zakonshëm të ri të 
personit”. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

FJALORTH I TERMINOLOGJISË 
DHE PËRKUFIZIMEVE

89. Among others the Ministry for Europe and Foreign Affairs; Ministry of Finance and Economy; Ministry of Health and Social Protection; Ministry 
of Education, Sport and Youth and the Institute of Statistics. 
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• Familje e zgjeruar përkufizohet një familje me një nga elementet e mëposhtëm: 152
 (i) një familje e vetme bërthamë dhe persona të tjera që lidhen me bërthamën, si p.sh babai me fëmijët  
 dhe të afërm të tjerë, ose një cift i martuar me të afërm të tjerë;
 (ii) dy apo më shumë bërthama familjesh që kanë lidhje me njëri tjetrin, pa persona të tjerë, p.sh. dy  
 apo më shumë cifte të martuara me (ose pa) fëmijë;
 (iii) dy ose më shumë bërthama familjesh që kanë lidhje me njëri tjetrin plus persona të tjerë që lidhen  
 me së paku një prej bërthamave, p.sh. dy apo më shumë cifte të martuara me të afërm të tjerë;
 (iv) dy apo më shumë persona që kanë lidhje me njëri tjetrin, por që nuk janë pjesë e bërthamës   
 familjare (Kombet e Bashkuara, 2015)

• Produkti i brendshëm bruto: është matja standarde e vlerës së shtuar që krijohet përmes prodhimit të 
mallrave dhe shërbimeve në një vend gjatë një periudhe të caktuar. (OECD) 

• Popullata inaktive: popullsia në moshë pune jashtë fuqisë punëtore, d.m.th. personat që nuk janë të punësuar 
dhe personat e papunë

• Imigrant: “Nga këndvështrimi i vendit nga vjen, çdo person që shkon në një vend të ndryshëm nga ai i lindjes 
apo vendbanimit të zakonshëm në mënyrë të tillë që vendi i destinacionit shndërrohet në vendbanimin e tij/
saj të ri të zakonshëm. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Imigrim: ‘Nga këndvështrimi i vendit nga vjen, procesi me anë të të cilit personat lëvizin nga një shtet që është 
i ndryshëm nga shteti i tyre dhe vendi i destinacionit shndërrohet në vendin e ri të banimit”. (Fjalorth i IOM-it 
për migracionin, botim i vitit 2019).

• Familje bërthamë është një familje që mund të përkufizohet si bërthamë e familjes së vetme. 
      Ajo mund të klasifikohet në:
 (i) familje me një cift të martuar:
  o a. me fëmijë (një ose disa);
  o b. pa fëmijë;
 (ii) Bashkëjetesë:
  o a. me fëmijë;
  o b. pa fëmijë;
 (iii) babai me fëmijë;
 (iv) nëna me fëmijë (kombet e Bashkuara, 2015)
• Fluksi i migrantëve: “Numri i migrantëve ndërkombëtarë që mbërrijnë në një vend (imigrantët) apo numri i 

imigrantëve ndërkombëtarë që largohen nga një vend (emigrant) gjatë një periudhe specifike kohore”. (Fjalorth 
i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Numri i përgjithshëm i migrantëve: “Për qëllime statistikore, numri i përgjithshëm i migrantëve 
ndërkombëtarë të pranishëm në një vend të caktuar në një moment të caktuar kohor, që kanë ndryshuar 
vendin e tyre të zakonshëm të banimit”. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019). 

• Migracioni neto: “Numri neto i migrantëve në një periudhë të caktuar, d.m.th., numri i imigrantëve minus 
numrin e emigrantëve”. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Familje pjesërisht migrante: “një familje, ku së paku një anëtar, por jo të gjithë kanë migruar”. (Fjalorth i 
IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Përqindja e pjesëmarrjes: përqindja e popullatës në moshë pune (15-64 vjeç) qoftë e punësuar, qoftë e 
papunë.

90. Obtained from: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
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• Faktorët shtytës-tërheqës: ‘është një model që bën kategorizimin e shtysave të migracionit në faktorë 
shtytës dhe tërheqës, ku faktorët shtytës janë ata që i nxisin individët të largohen nga vendi dhe ata tërheqës 
janë ata që i tërheqin drejt vendit të destinationit”. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Remitancat: ‘transferta personale monetare, ndërkufitare ose edhe brenda të njëjtit vend, që kryhen nga 
migrantët për individë apo komunitete me të cilët migrant ka lidhje”. (Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim 
i vitit 2019).

• Migrant i kthyer: 'çdo person që kthehet në vendin e tij/saj të origjinës, pasi ka qenë migrant ndërkombëtar 
(minimalisht për një vit) në një vend tjetër. Kthimi mund të jetë i përkohshëm ose provizor. Ky kthim mund të 
jetë vendimmarrje e pavarur e migrantit apo mund ë të jetë i detyruar nga rrethana të papritura” (Komisioni 
Ekonomik për Evropën, 2014).

• Migracion i kthimit: “Në kuadrin e migracionit ndërkombëtar, lëvizja e personave që kthehen në vendin e 
tyre të origjinës, pasi janë larguar nga vendbanimi i tyre i zakonshëm dhe kanë kaluar një kufi ndërkombëtar”. 
(Fjalorth i IOM-it për migracionin, botim i vitit 2019).

• Raporti gjinor: raporti femra meshkuj në popullatë, shumëzuar me 100.
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SHTOJCA 1. PYETËSORËT

VLERËSIMI I KORNIZAVE TË LËVIZJES SË FUQISË PUNËTORE 
DHE NDIKIMI I TYRE NË LËVIZJEN E FUQISË PUNËTORE 

MIGRATORE SHQIPTARE
PYETËSOR ME RASTE STUDIMORE PËR MIGRANTËT

Pjesa 1. Pyetje të përgjithshme

Këto pyetje të përgjithshme u bëhen të gjithë të intervistuarve të përzgjedhur. Komentet dhe udhëzimet për 
personin që bën intervistën janë vendosur me shkronja të pjerrëta, (të mos pyeten). Gjithashtu “shkronja të 
pjerrëta” përdoren edhe kur plotësoni emrin dhe vendin e një personi

Hyrje 

Përmendni
•  Intervista kryhet në kuadrin e hulumtimeve nga IOM, në bashkëpunim me INSTAT.
•  Qëllimi i hulumtimeve është identifikimi i tendencave të migracionit ndërkombëtar për motive  
 punësimi në Shqipëri, duke u përqendruar te shkaqet dhe efektet e migracionit të fuqisë   
 punëtore dhe politikat e programet që lidhen me migracionin për motive punësimi.
•  Hulumtimi përdor intervistat me grupe të vogla me migrantët e kthyer, me anëtarë të   
 familjeve të migrantëve aktualë dhe atyre të mundshëm, analizë të anketave ekzistuese me 
 informacion për migrantët dhe shqyrtim i literaturës.
•  Gjetjet fillestare të hulumtimit do të paraqiten në një seminar (në prill) dhe raportimi   
 përfundimtar do të paraqitet në një konferencë kombëtare (në nëntor) për të promovuar   
 integrimin e gjetjeve në politika.

A. Identifikimi

 1. Data e intervistës  __ __   __ __   __ __ __ __

 2. Emri i të intervistuarit: __________________________________________________

     2.a Adresa:      _______________________________________________________

 3. Lloji i migrantit: (x)

    • Migrant aktualisht          

    • I kthyer                               (Family of migrant)

    • Migrant i mundshëm      

 4. Intervistuesi: (x)    Ela:   

         Elda: 
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B. Informacion i përgjithshëm për personat aktualisht në migracion, për migrantët e kthyer 
dhe ata të mundshëm
Rrethoni kategorinë sipas përgjigjes së dhënë nga i intervistuari

1. Gjinia e migrantit:
 i. Mashkull  
 ii. Femër 

2. Mosha:    ________________

3. Gjendja civile: 
 i. beqar
 ii. i/e martuar
 iii. i/e divorcuar
 iv. i/e ndarë
 v. i/e ve

4. Niveli arsimor
 i. pa shkollë >> Q6
 ii. fillore ISCED 1 >> Q6
 iii. 9-vjeçare ISCED 2 >> Q6
 iv. e mesme profesionale
 v. e mesme/gjimnaz >> Q6
 vi. kurse profesionale 
 vii. bachelor 
 viii. MasterMaster 
 ix. doktoratë  
     
5. Fusha e studimit  ______________________________________________________

6. Gjendja e punësimit
a. A jeni i/e punësuar aktualisht?         po … jo.  (në rast se përgjigja është “po”, kalo te 8.)
b. Në rast se “jo”, a jeni duke kërkuar punë?  po …. jo …. 

7. Me se merreni aktualisht _______________________________________________
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C. Pyetje për migrantët e kthyer (nuk përfshihen azilkërkuesit e kthyer)
Tani, duam t’ju bëjmë disa pyetje në lidhje me migracionin e fundit. A mund të tregoni diçka në lidhje me këto 
faza të migracionit të fundit?

a) Faza përgatitore

 � 1. A kishit një punë përpara nisjes? Mund të na shpjegoni me saktësi se me se merreshit përpara se të 
nisesh në migracion? 

 �
 �
 �
 � 2. A ju mjaftonin të ardhurat nga puna juaj dhe anëtarëve të tjerë të familjes për t’ia dalë? Si do t’i 

përshkruanit kushtet ekonomike të familjes suaj përpara nisjes?
 �
 �
 �
 � 3. Si ishte situata juaj familjare përpara se të shkonit të jetonit jashtë. A latë pas ndonjë person të familjes 

që varej nga ju në cilëndo formë (p.sh. bashkëshorten, fëmijë, prindër)? Në rast se “po”, a ju shqetësonte 
fakti që i latë pas? Çfarë bëtë për këtë?

 �
 �
 �
 � 4. A mund të na shpjegoni çfarë ju nxiti të largoheni? Këtë vendim e morët vetë, apo me personat e tjerë 

me të cilët jetonit në familje? Ju desh shumë kohë të vendosni? A i morët parasysh rreziqet? Sipas jush, cilat 
ishin rreziqet që ju prisnin? 

 �
 �
 �  
 � 5. A mund të na shpjegoni përse zgjodhët (shteti] si vendin e destinacionit? Njihnit njeri atje? Në rast se 

“po”, a luajtën rol në procesin e migracionit? Në rast se “po”, çfarë bënë konkretisht?
 �
 �
 �
 � 6. Përpara se të shkonit në (shteti], a kishit aplikuar për punë atje? Si e bëtë? A kishit njerëz në (shteti] që ju 

ndihmuan për të gjetur punë? A kishit gjetur punë përpara se të niseshit? A ju është dashur t’i paguani para 
dikujt që t’ju çonte në (vendi]? Në rast se “po”, pyetni edhe sa dhe kush ishte ky person? 

 �
 �
 �
 � 7. A ishin të mëdha kostot për të shkuar në (shteti)? Cili ishte aspekti më i kushtueshëm për të shkuar në 

(shteti)? Ku i gjetët paratë për të shkuar atje? A ju kanë ndihmuar njerëz të tjerë me kostot? Në rast se 
“po”, kush? A i keni shlyer këto para? A i keni marrë para borxh dikujt jashtë shtetit? Në rast se “po”, sa 
ishte shuma dhe a keni paguar interes?

 �
 �
 �
 � 8. Cili ishte plani juaj fillestar kur shkuat në (shteti], të qendronit për një kohë të shkurtër dhe të ktheheshit, 

apo donit të qendronit atje përgjithmonë? Në rast se i intervistuari thotë se donte të qendronte atje 
përgjithmonë, pyetni përse nuk qendroi? 

 �
 �
 �
 � 9. A mendoni se ishte të përgatitur siç duhet kur shkuat në (shteti)? A e dinit si do të ishte atje? A e flisnit 

gjuhën? A kishit qenë në (shteti) më parë? Si u përgatitët për të shkuar e jetuar atje? 
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 �
 �
 � 10. Për mendimin tuaj a mundet qeveria apo organizata të tjera të bëjnë diçka për t’i përgatitur njerëzit më 

mirë për të shkuar për të punuar jashtë? Në rast se “po”, në çfarë mënyre? 
 �
 �
 �
 � 11. Për ata që ishin të punësuar përpara nisjes: me sa keni informacion, largimi juaj nga vendi i punës 

që kishit në Shqipëri a krijoi ndonjë problem për shkak të llojit të punës që bënit dhe për mungesën e 
personave që mund të bënin punën tuaj? Në rast se “po” a mund të na e shpjegoni? A e dini nëse gjetën 
zgjidhje për problemin?

 �
 �
 �
 � 12. A mendoni se është ndryshe për burrat dhe ndryshe për gratë kur përgatitesh për të shkuar për të 

punuar jashtë? Në rast se “po” cilat janë dallimet? Pyet!
 �
 �
 �
 �
 � b)  Kushtet në vendin pritës
 �
 � 13. Si u futët në vendin pritës? A patët vështirësi për të kaluar kufirin me dokumentet që kishit? A i kishit 

dokumentet në rregull apo hytë pa dokumentet e nevojshme? Shpjegoni.
 �
 �
 �
 � 14. A mund të na i përshkruani ditët e para pasi mbërritët në (shteti)? A kishit dikë që t’ju ndihmonte, si u 

sistemuat, a gjetët vend shpejt apo kishit vështirësi? A keni fjetur jashtë. A mund të na përshkruani kushtet 
e jetesës gjatë muajve të parë në (shteti)? A kishit miq e familje atje, apo ishit vetëm? Jetonit vetëm, me të 
tjerë, apo si mik te të njohur?

 �
 �
 �
 �
 � 15. Nëse donit të gjenit një vend pune, a duhej kohë e gjatë për ta gjetur? Sa kohë? Apo e gjetët shpejt? A 

ju ndihmoi njeri? A keni paguar njeri që t’ju gjente punë? 
 �
 �
 �
 � 16. A mund të na përshkruani punën/punët e parë që bëtë në (shteti)? Ishte punë e qëndrueshme apo e 

rastësishme? A ndenjët në të njëjtin vend pune gjatë gjithë qëndrimit në (shteti)? 
 �
 �
 �
 �
 � 17. Sa vende pune keni pasur para migracionit të fundit? Në rast se keni ndryshuar vend pune, si lëvizët nga 

një vend pune te tjetri? Mund të na përshkruani çfarë punësh keni bërë? A keni pasur gjithmonë mundësi të 
përmirësoni pozitën tuaj në tregun e punës gjatë qëndrimit tuaj? Lutemi shpjegoni.

 �
 �
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 � 18. Në përgjithësi, mund të thoni se punët që keni pasur në (shteti) ishin në përputhje me nivelin tuaj 
arsimor apo ishit të mbikualifikuar (apo të nënkualifikuar)? Nëse ishit të mbikualifikuar për punët që keni 
bërë, pse? (nuk gjenit dot një punë sipas nivelit tuaj arsimor, nuk ua njihnin diplomën, apo ndonjë arsye 
tjetër … ?

 �
 �
 �
 � 19. Punonit me kontratë apo kishit marrëdhënie informale pune? A ju paguheshin sigurimet shoqërore 

(shteti), apo sigurimet shëndetësore, përfitimet e papunësie, pensioni i pleqërisë? A e dini përse 
punëdhënësi juaj donte punëtorë nga Shqipëria?

 �
 �
 �
 � 20. Kur të dilni në pension a do të merrni pension nga (shteti) meqë keni punuar atje? A merrni (apo do të 

merrni) përfitime për punën që keni bërë në (shteti)?
 �
 �
 �
 � 21. Në përgjithësi, si i klasfikoni kushtet e punës për punën që keni bërë në (shteti)? A ishin kushtet e punës 

më të mira apo më të këqija sesa kur punonit në Shqipëri? A keni punuar në ndonjë vend pune që ka qenë i 
rrezikshëm apo që mund të shkaktonte probleme për shëndetin. Shpjegoni.

 �
 �
 �
 � 22. Në krahasim me punë të ngjashme që bënit këtu në Shqipëri, sa fitonit në (shteti)? Mund të na thoni sa 

fitonit në muaj në punën tuaj (shteti)? Sa më shumë në krahasim me pagën që kishit për punë të ngjashme 
në Shqipëri?

 �
 �
 �
 � 23. A kishit mundësi të kursenit para kur ishit në (shteti)? A i mbanit paratë në (shteti), apo i dërgonit në 

Shqipëri, apo të dyja?
 �
 �
 �
 � 24. Nëse u dërgonit para të afërmve apo personave të tjerë në Shqipëri, sa shpesh e bënit këtë? Sa para 

dërgonit çdo herë? Për çfarë qëllimi përdoreshin këto para? A janë përdorur paratë që dërgonit për 
investime në biznes, tokë bujqësore apo investime të tjera produktive? Në rast se “po”, në çfarë biznesi 
janë investuar paratë? Dhe nëse “po”, a janë në emrin tuaj apo të të afërmve tuaj? A përfiton familja juaj 
faktikisht nga ky investim?

 �
 �
 �
 � 25. A keni bërë investime produktive me paratë që keni kursyer në (shteti)? Çfarë lloj investimesh keni bërë? 

Investimet i keni bërë në (shteti) apo në Shqipëri? Në rast se në (shteti), çfarë bëtë me investimin kur u 
kthyet? 

 �
 �
 �
 � 26. Përse vendosët të ktheheshit në Shqipëri? A do të kishit dashur të qendronit më gjatë? U kthyet 

vullnetarisht apo rrethanat (apo autoritet) ju detyruan të ktheheshit në Shqipëri? Lutemi shpjegoni.
 �
 �
 �
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 � 27. Mendoni se jetesa jashtë shtetit si migrant është e ndryshme për burrat dhe për gratë? Nëse “po”, cilat 
janë ndryshimet? Shpjegoni.

 �
 �
 �
 � 28. Gjatë periudhës që ishit jashtë shtetit, a pati ndokush vështirësi nga familja juaj që kishit lënë pas në 

Shqipëri (p.sh. gruaja, fëmijët e vegjël, prindërit)? Në rast se “po”, çfarë lloj vështirësish; si u zgjidhën ato?
 �
 �
 � 29. Në përgjithësi, a e shikoni migracionin tuaj në (vendi] si sukses apo si dështim? A i arritët objektivat që 

i kishit vënë vetes? Çfarë funksionoi? Çfarë nuk funksionoi? Me ato që keni mësuar tani, a do ta provonit 
përsëri?

 �
 �
 �
 � c) Periudha pas migracionit
 �
 �
 � 30. A patët vështirësi të nisnit jetën nga e para në Shqipëri pas kthimit nga (shteti)? Cila ishin sfidat 

kryesore? 
 �
 �
 �
 � 31. Nëse migranti ishte larguar me familjen, pyeteni për problemet e bashkëshortes/it dhe fëmijëve pas 

kthimit të tyre në Shqipëri. A patën probleme fëmijët për t’u përshtatur me sistemin arsimor shqiptar? Cilat 
ishin saktësisht problemet? 

 �
 �
 �
 � 32. Pasi u kthyet në Shqipëri, a nisët të kërkoni punë? Nëse “po”, a gjetët? A ju ka mbështetur njeri për të 

gjetur punë? Për mendimin tuaj, a është më e lehtë apo më e vështirë për një migrant të kthyer të gjejë një 
vend pune sesa për shqiptarët e tjerë që nuk kanë migruar? Pse?

 �
 �
 �
 � Për migrantët që kanë gjetur punë pas kthimit. 
 �
 �
 � 33. Cila ishte puna e parë që gjetët pas kthimit në Shqipëri? Sa kohë ju desh për ta gjetur? A jeni ende në 

atë punë? A ishte ajo punë që kërkonit apo e filluat punën për të siguruar jetesën. 
 �
 �
 �
 � 34. A gjetët punë në përputhje me arsimin që keni? Në rast se “jo”, a jeni të punësuar në një vend pune që 

kërkon aftësi më të larta apo më të ulta nga arsimi që keni? Lutemi shpjegoni. 
 �
 �
 �
 � 35. A bëtë shkollim të mëtejshëm, kurse apo fituat përvojë me vlerë gjatë qëndrimit tuaj në (shteti) që ua 

bëri më të lehtë të gjenit punë kur u kthyet në Shqipëri? 
 �
 �
 �
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 � Për migrantët që nuk gjetën punë
 �
 � 36. Nëse nuk ke gjetur punë, sa kohë keni që kërkoni? Çfarë vështirësish keni hasur? A kërkonni ndonjë 

garanci përpara se të nisni punë? 
 �
 �
 �
 � Për të gjithë migrantët e kthyer
 �
 �
 � 37. A keni kursyer nga migracioni i fundit në (shteti)? Çfarë bëtë me kursimet që keni mbledhur? 
 �
 �
 �
 � 38. A keni përdorur një pjesë të këtyre kursimeve për të ngritur një biznes, për të blerë tokë bujqësore, 

apo për ndonjë investim tjetër produktiv. Shpjegoni çfarë investimesh keni bërë? A ju mjaftuan paratë për të 
gjithë financimin, apo morët para hua? 

 �
 �
 �
 � 39. A ishte investimi i suksesshëm dhe a përfitoni ju dhe familja juaj nga investimet e bëra me paratë e 

migracionit? 
 �
 �
 �
 �
 � 40. A keni ndihmuar ndonjë anëtar tjetër të familjes, shok apo të afërm për të ngritur ndonjë biznes me 

paratë që keni fituar jashtë? 
 �
 �
 �
 � 41. Përveç investimeve (të mundshme), në çfarë mënyre tjetër i keni shpenzuar paratë që keni kursyer nga 

migracioni në (shteti)? 
 �
 �
 �
 � 42. A ju kanë mbetur para nga kursimet që latë mënjanë në (shteti)? A është shumë e madhe? A keni plan 

t’i shpenzoni këto para në të ardhmen e afërt për të ngritur një biznes, për të blerë tokë bujqësore, apo 
për investime të tjera produktive? Në rast se “po”, cili është plani? 

 �
 �
 �
 � 43. A keni në plan të largoheni sërish nga Shqipëria për një migracion tjetër? Në rast se po, në cilin vend? 

Përse në atë vend? Kur doni të shkoni? Përse doni të largoheni sërish nga Shqipëria? Do shkoni vetëm 
apo do të merrni edhe familjen me vete? Do shkoni përkohësisht apo përgjithmonë në atë vend? Nëse i 
intervistuari nuk ka plane, pse jo?

 �
 �
 �  
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 � C. Pyetje për migrantët aktualë
 �
 � Tani duam t’ju bëjmë disa pyetje për herën e fundit në migracion (emri). A mund të na tregoni 

diçka rreth herës së fundit të tij/saj në migracion?
 �
 � a) Faza përgatitore
 �
 � 1. Përpara largimit të (emri), a ishte i/e punësuar? A mund të na thoni saktësi me se merrej (emri) përpara 

se të largohej? 
 �
 �
 �
 � 2. A mjaftonte puna e (emri) dhe anëtarëve të tjerë të familjes për të përballuar jetesën? Si do t’i 

përshkruanit kushtet ekonomike të familjes së (emri) përpara largimit nga Shqipëria?
 �
 �
 �
 � 3. A mund të na shpjegoni se çfarë e nxiti (emrin) të largohej jashtë shtetit? Ky vendim u mor vetëm nga 

(emri] apo edhe nga persona të tjerë të familjes ku jetonte ai/ajo? A ju desh kohë e gjatë të vendoste? 
 �
 �
 �  
 � 4. Si ishte situata juaj familjare kur (emri] vendosi të jetonte jashtë shetit. A la njerëz të tjerë pas që vareshin 

prej tij/saj (p.sh. gruan, burrin, fëmijë të vegjël, prindër)? Në rast se “po”, çfarë shqetësimesh kishte që i la? 
Çfarë bëri për këtë situatë?

 �
 �
 �
 � 5. A mund të na shpjegoni pse (emri] zgjodhi (shteti) si vendin e destinacionit? A njihte (emri] njeri atje? Në 

rast se “po”, a luajtën ndonjë rol ata në procesin e migracionit? Në rast se “po”, çfarë bënë konkretisht?
 �
 �
 �
 � 6. Përpara se (emri] të largohej nga (shteti), a kishte aplikuar për punë atje? Si e bëri? A kishte njerëz në 

(shteti) që (emri] i njihte dhe që e ndihmuan të gjente punë? A ishte (emri] i/e suksesshëm për të gjetur një 
punë përpara se të largohej? A pagoi (emri] njeri për ta ndihmuar të shkonte në (shteti)? Në rast se “po”, 
pyeteni sa ishte shuma që iu pagua këtij personi? 

 �
 �
 �
 � 7. Cilat ishin kostot që ju deshën (emri] të paguante për të shkuar në (vendi]? Cili ishte aspekti më i 

kushtueshëm i mbërritjes në (shteti)? 
 �
 �
 �
 � 8. A ka (emri) në plan të qendrojë në (shteti) për të punuar atje për një periudhë të shkurtër apo për disa 

vjet dhe pastaj të kthehet, apo do të qendrojë atje përgjithmonë? 
 �
 �
 �
 � 9. Mendoni se (emri) ishte i/e mirëpërgatitur përpara se të shkonte në (shteti)? A e dinte si do të ishte 

atje? A e fliste gjuhën e vendit? A kishte qenë në (shteti) më parë? Çfarë përgatitjesh bëri për të shkuar të 
jetonte atje? 

 �
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 � 10. Për mendimin tuaj a mundet qeveria apo ndonjë organizatë tjetër të bëjë diçka për t’i përgatitur njerëzit 
më mirë si të shkojnë të punojnë jashtë shtetit? Në rast se “po”, në çfarë mënyre? 

 �
 �
 �
 � 44. A mendoni se përgatitjet për të shkuar jashtë shtetit janë të ndryshme për burrat dhe për gratë? Në 

rast se po, cilat janë dallimet? Kërkoni shpjegim!
 �
 �
 �
 � b) Kushtet në vendin pritës
 �
 �
 � 11. A jeton (emri) vetëm, apo me anëtarë të tjerë të familjes? Kush jeton me (emri) aktualisht? A shkuan 

bashkë me (emri) në momentin që ai/ajo u largua, apo shkuan më vonë?
 �
 �
 �
 � 12. Nëse familja ka qenë me migrantin: a pati probleme specifike për t’u përshatur me situatën e re familja e 

(emri) që shkoi bashkë me të në (shteti)? Po fëmijët si bënë me shkollën? 
 �
 �
 �
 �
 � 13.  Sa punë ka bërë (emri) deri tani, gjatë herës së fundit të migracionit? A e dini çfarë punësh ka bërë deri 

tani? Lutemi shpjegoni. 
 �
 �
 �
 � 14. A ke (emri) mundësi të kursejë para gjatë qëndrimit në (shteti)? A i mban paratë në (shteti), apo i 

dërgon në Shqipëri?
 �
 �
 �
 � 15. A ju dërgon (emri) para juve apo të afërmve të tjerë në Shqipëri? Sa shpesh dërgon para? Sa para 

dërgon? Çfarë shume dërgon çdo herë? Për çfarë i dërgon? 
 �
 �
 �
 � 16. A përdoren një pjesë e remitancave që i dërgohen familjes (apo personave të tjerë) për të investuar në 

biznes, tokë bujqësore apo investime të tjera produktive? Në çfarë lloj biznesi investohen paratë? Në rast 
se po, kjo është bërë për ju/të afërmit tuaj apo për vetë (emri)? Sa para janë investuar deri tani? A përfiton 
familja nga ky investim?

 �
 �
 �
 � 17. A ka bërë (emri) ndonjë investim produktiv në biznese me paratë që kishte kursyer në (shteti)? Për çfarë 

lloj investimi bëhet fjalë?
 �
 �
 �
 � 18. Tani që (emri) jeton jashtë, a përbën kjo vështirësi për këtë familje, apo për ndonjë familjar tjetër në 

veçanti, p.sh. fëmijë të vegjël, të moshuar, bashkëshort? 
 �
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 � D. Pyetje për azilkërkuesit të cilëve u është refuzuar azili dhe janë kthyer
 �
 � Tani, dëshirojmë t’ju bëjmë disa pyetje për periudhën e migracionit kur kërkuat azil. 
 �
 � a) Faza përgatitore
 �
 � 1. A kishit ndonjë punë përpara nisjes? A mund të na përshkruani saktësisht me se merreshit në atë kohë 

për të nxjerrë të ardhura? 
 �
 �
 �
 � 2. A ju mjaftonte puna që bënit ju dhe anëtarët e tjerë të familjes për t’ia dalë mbanë? Si do t’i përshkruanit 

kushtet ekonomike të familjes tuaj përpara nisjes?
 �
 �
 �
 � 45. Si ishte situata juaj familjare përpara se të shkonit të jetonit jashtë shtetit? A latë pas njeri që varej nga ju 

(d.m.th. bashkëshort, fëmijë të vegjël, prindër)? Në rast se po, a ndjeheshit të shqetësuar që i latë pas? Çfarë 
bëtë që ta zgjidhnit këtë shqetësim?

 �
 �
 �
 � 3. A mund të na shpjegoni çfarë ju nxiti të vendosni të largoheni jashtë shtetit? A ishte ky një vendim 

që e morët ju vetë apo të tjerët në familjen ku jetoni? A ju desh kohë e gjatë të vendosnit? A i morët 
parasysh rreziqet? Cilat mendoni se ishin rreziqet? A e kishit të qartë mundësinë që mund të pranoheshit 
apo refuzoheshit si azilkërkues? A kishit informacion nga të tjerë në lidhje me këtë? Në rast se po, çfarë 
informacioni? 

 �
 �  
 �
 � 4. Cila ishte arsyeja që vendosët të kërkoni azil në (shteti)? A kishte të bënte me situatën tuaj këtu në 

Shqipëri, apo e patë si mundësi për të gjetur një mënyrë për të shkuar në (shteti)? Lutemi shpjegoni arsyen 
përse vendosët të shkoni në (shteti). 

 �
 �
 �
 �
 � 5. A mund të shpjegoni përse zgjodhët (shteti), si vendin për të kërkuar azil? Pse nuk zgjodhët një vend 

tjetër? 
 �
 �
 �
 � 6. Përpara se të largoheshit për (shteti) për të kërkuar azil, a kishit jetuar më parë në shtete të tjera? Në 

rast se jo, a ishit përpjekur të dilnin jashtë dhe nuk kishit arritur? Pse nuk ia kishit arritur? A përdorët 
kërkesën për azil sepse nuk gjenit dot mënyrë tjetër për të dalë jashtë shtetit? 

 �
 �
 �
 � 7. A ishin të larta kostot për ju dhe familjen tuaj për të shkuar në (shteti)? Cila ishte gjëja më e shtrenjtë për 

të shkuar në (shteti)? Si i gjetët paratë për të shkuar atje? A ju ndihmoi njeri tjetër me kostot? Në rast se 
po, kush? A ju desh t’i shlyeni ato para? A ju është dashur të merrni para borxh për të dalë jashtë? Në rast 
se po, kush ua dha paratë, sa ishte shuma dhe a paguat interes?

 �
 �
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 � b) Kushtet në vendin pritës
 �
 � 8. A shkuat vetëm në (shteti) për të kërkuar azil, apo ishit bashkë me anëtarë të tjerë të familjes, apo me 

shokë, apo me njerëz të tjerë?
 �
 �
 �
 � 9. Si arritët në (shteti): Lloji i transportit? A kishte sekserë të përfshirë në procesin për të shkuar në (shteti)? 

A ju është dashur t’i paguani këta sekserë? Sa keni paguar? Në çfarë muaji dhe viti keni aplikuar për azil? 
 �
 �
 �
 � 10. A mund të na shpjegoni çfarë ndodhi me ju kur mbërritët në (shteti) dhe aplikuat për azil? Çfarë arsyeje 

u dhatë autoriteteve në (shteti) në lidhje me azilin? Si iu pritën?
 �
 �
 �
 � 11. Ku qëndruat gjatë periudhës së aplikimit për azil? A ishte qendër për azilantë? Si ishin kushtet e jetesës 

atje? Sa kohë qëndruat në atë vend? A ishit bashkë me shqiptarë të tjerë dhe/ose persona nga vende të 
tjera?

 �
 �
 �
 � 12. A punonit diku gjatë periudhës që nuk ishte marrë ende vendimi për aplikimin tuaj për azil? Në rast se 

po, çfarë pune keni bërë? A ju lejohej të bënit këtë punë? Në rast se po, sa fitonit?
 �
 �
 �  
 � 13. Sa zgjati gjithë procedura përpara vendimit të parë për aplikimin tuaj? Ishte kjo një periudhë e vështirë 

për ju? Në cilin vit dhe muaj e morët përgjigjen për vendimin e parë për azilin? Mbi çfarë baze u mohua 
aplikimi? 

 �
 �
 �
 � 14. A e hodhët në apel vendimin? A morët avokat për t’ju ndihmuar? A e morët ju avokatin? A e paguat ju 

avokatin? A patët shpenzime të tjera?
 �
 �
 �
 � 15. Kur ju ishit në (shteti), sa e vështirë ishte për familjen juaj këtu në Shqipëri të përballonte jetesën? A 

patën vështirësi financiare meqë ju ishit atje? A iu desh atyre të merrnin borxh për të siguruar jetesën? 
 �
 �
 �
 � 16. Çfarë ndodhi pasi ju njoftuan përfundimisht se kërkesa juaj për azil ishte refuzuar? A ju urdhëruan të 

largoheshin nga vendi brenda 30 ditëve? A u kthyet menjëherë apo qëndruat më gjatë në (shteti)? Në rast 
se qëndruat më gjatë, ku qëndruat dhe çfarë bëtë për të siguruar jetesën? 

 �
 �
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 � c) Periudha pas migracionit
 �
 � 17. Si u kthyer në Shqipëri? A ju desh të paguanit kostot e udhëtimit? A ju ndihmoi njeri financiarisht për t’u 

kthyer? 
 �
 �
 �
 � 18. Në përgjithësi, udhëtimi në (shteti) për të kërkuar azil a pati kosto të mëdha financiare për ju dhe 

familjen tuaj? A ishin në gjendje t’i mbulonit të gjitha kostot, apo morët hua? Sa hua morët dhe sa borxhe 
keni ende? 

 �
 �
 �
 � 19. Në rast se migranti kishte një punë përpara se të shkonte jashtë. Kur u kthyer në shtëpi, a mund të 

ktheheshit përsëri te puna juaj e vjetër, apo ju desh të gjenit punë tjetër? Sa kohë ju desh të gjenit një punë 
të re? A ishte puna e re po aq e mirë sa e vjetra, për sa u takon kushteve të punës dhe pagës? 

 �
 �
 �
 � 20. Në përgjithësi, a patët vështirësi të integroheshit përsëri në shoqërinë shqiptare pas kthimit nga (shteti)? 

Me çfarë vështirësish specifike u përballët? Si i zgjidhët këto probleme? A patët mbështetje apo ndërmjetësi 
për të gjetur punë?

 �
 �
 �
 � 21. Nëse migranti është larguar jashtë bashkë me familjen. A patën probleme të afërmit tuaj që shkuan 

jashtë me ju për t’u integruar në shoqërinë shqiptare? Cilat ishin problemet kryesore? A patën fëmijët 
probleme specifike me shkollën pas kthimit në Shqipëri? 

 �
 �
 �
 � 22. A ka ndryshuar situata juaj në lagjjen tuaj për shkak se keni kërkuar azil në (shteti)? Nëse po, a ju shohin 

ndryshe njerëzit tani? A ka ndikuar kjo në marrëdhënien dhe punën tuaj me të tjerët në shoqëri? 
 �
 �
 �
 � 23. A keni në plan të largoheni përsëri nga Shqipëria për të shkuar sërish në migracion? Nëse po, në cilin 

shtet? Kur doni të shkoni? Përse doni të largoheni përsëri nga Shqipëria? Do të shkoni vetëm apo bashkë 
me familjen? Doni të shkoni në atë shtet përkohësisht apo përgjithmonë? A do të aplikoni përsëri për azil 
në një vend tjetër? Nëse i intervistuari nuk ka plane, pse jo?
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VLERËSIMI I KORNIZAVE TË LËVIZJES SË FUQISË PUNËTORE 
DHE NDIKIMI I TYRE NË LËVIZJEN E MIGRANTËVE SHQIPTARË TË PUNËS

PYETËSORI ME AKTORËT E INTERESIT

Pjesa 1. Pyetje të përgjithshme

Këto pyetje do t’u bëhen të gjithë aktorëve të interesit dhe pjesëmarrësve në grupet e fokusit. Komentet dhe 
udhëzimet për intervistuesit do të jenë me shkronja “shkronja të pjerrëta”, mos pyet.

Hyrje

Përmendni
 • Intervista kryhet në kuadrin e hulumtimeve nga IOM, në bashkëpunim me INSTAT.
 • Qëllimi i hulumtimeve është identifikimi i tendencave të migracionit ndërkombëtar 
 për motive punësimi në Shqipëri, duke u përqendruar te shkaqet dhe efektet e 
 migracionit të fuqisë punëtore dhe politikat e programet që lidhen me migracionin 
 për motive punësimi.
•  Hulumtimi përdor intervistat me grupe të vogla me migrantët e kthyer, me anëtarë të 
 familjeve të migrantëve aktualë dhe atyre të mundshëm, analizë të anketave ekzistuese 
 me informacion për migrantët dhe shqyrtim i literaturës.
•  Gjetjet fillestare të hulumtimit do të paraqiten në një seminar (në prill) dhe raportimi 
 përfundimtar do të paraqitet në një konferencë kombëtare (në nëntor) për të 
 promovuar integrimin e gjetjeve në politika.

A. Identifikimi

 1.  Data e intervistës: __ __   __ __   __ __ __ __

 2.  Tituli i organizatës (drejtori në ministritë e linjës, agjenci, sektor): 

 ________________________________________________________________________

     2.a  Titulli i Degës (sektorit):  _______________________________________________

 3.  Respondent(s)        Emri                       Pozicioni               Nr. tel

                                           ___________________  ____________________  _____________

                                           ___________________  ____________________  _____________

 4.  Intervistues:                Ela

                                         Elda
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B. Lidhja e degës së (organizatës) me migracionin

5. Si lidhet puna e organizatës suaj me migracionin ndërkombëtar dhe/ose migrantët ndërkombëtarë 
Në rastet kur e gjeni me vend, bëni dallimin mes imigracionit (të kthyerit dhe imigrantët e huaj) dhe emigracionit.
 a. Cilat janë fushat e politikave të migracionit/migrantëve që mbulon organizata  juaj?
 b. Cili është/duhet të jetë ndikimi i punës së organizatës te migracioni/migrantët; cilat janë objektivat e  
 organizatës që lidhen me migracionin/migrantët; deri në çfarë mase puna e organizatës suaj influencon  
 shkallën dhe natyrën e migracionit?
 c. Në çfarë aktivitetesh që lidhen me migracionin/migrantët është e përfshirë organizata juaj?
 d. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet organizata juaj në zbatimin e politikave dhe aktiviteteve  
 që lidhen me migracionin/migrantët?

 e. Deri në çfarë mase ndikoi pandemia e COVID-19 në politikat dhe/ose aktivitetin e organizatës suaj?
6. A është ndikuar vetë organizata juaj nga efektet e emigracionit të stafit? 
 a. Nëse po, në çfarë mënyre, në çfarë mase dhe në cilin profil të personelit?
 b. Nëse po, si e ka zgjidhur organizata largimin e personelit?

7. Çfarë të dhënash dhe dokumentacioni që lidhet me migracionin/migrantët ka hartuar organizata? (kërkojini ato)

C. Tendencat në shkallën dhe llojin e migracionit

8. Në çfarë mase ka ndryshuar migracioni në përgjithësi në dhjetë vitet e fundit? Në çfarë informacioni bazohet  
   ky vlerësim? (kërkoni burimet nëse është e zbatueshme)
 a. Shkalla e emigracionit
  i. Sektorët e aktivitetit ekonomik që ndikohen nga emigracioni? 
  ii. Cilët janë migrantët, sipas moshës, gjinisë, nivelit të të ardhurave dhe aftësive? 
  iii. Fushat që vuajnë/përfitojnë nga emigracioni?
 b. Shkalla e imigracionit (bëni dallimin midis migracionit të kthimit dhe imigracionit të të huajve)
  i. Sektorët e aktivitetit ekonomik që ndikohen nga imigracioni? 
  ii. Cilët janë migrantët, sipas moshës, gjinisë, nivelit të të ardhurave dhe aftësive? 
  iii. Fushat që vuajnë/përfitojnë nga imigracioni?
 c. Cili ka qenë efekti i pandemisë së COVID-19 në shkallën e emigracionit dhe imigracionit në tërësi?

9. Si ka ndryshur shkalla e migracionit për motive punësimi gjatë dhjetë viteve të fundit – në terma absolute dhe 
si përqindje e migracionit në tërësi? Në çfarë informacioni është bazuar vlerësimi? (kërkoni burimet, nëse është 
e zbatueshme)
 a. Shkalla e emigracionit për motive punësimi
 b. Shkalla imigracionit për motive punësimi (bëni dallimin midis migracionit të kthimit dhe
  imigracionit të të huajve)
  i. Sektorët e aktivitetit ekonomik që vuajnë/përfitojnë nga migracioni? 
  (bëni dallimin midis migracionit të kthimit dhe imigracionit të të huajve)
  ii. Cilët janë migrantët, sipas moshës, gjinisë, nivelit të të ardhurave, aftësive? 
  (bëni dallimin midis migracionit të kthimit dhe imigracionit të të huajve)
  iii. A po përfitojnë/apo po vuajnë shqiptarët nga migracioni?
 c. Cili ka qenë efekti i pandemisë së COVID-19 në shkallën e emigracionit dhe imigracionit në tërësi?

10. Si ka ndryshuar numri i azilkërkuesve gjatë dhjetë viteve të fundit? Ku është bazuar ky vlerësim? (kërkoni 
burimet, nëse është e zbatueshme)
 a. Numri i personave që kërkojnë azil në Shqipëri
 b. Numri i shqiptarëve që kërkojnë azil jashtë shtetit
 c. Numri i shqiptarëve azilkërkues që kthehen në Shqipëri
 d. Profili i personave që kërkojnë azil në Shqipëri (mosha, gjinia, niveli i të ardhurave,
 niveli i aftësive, sektori ekonomik)
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 e. Profili i shqiptarëve që kërkonin azil jashtë (mosha, gjinia, niveli i të ardhurave, 
 niveli i aftësive, sektori ekonomik) 
 f. Profili i shqiptarëve azilkërkues që kthehen në Shqipëri (mosha, gjinia, 
 niveli i të ardhurave, niveli i aftësive, sektori ekonomik)
 g. Cili ka qenë efekti i pandemisë së COVID-19 në numrin e azilkërkuesve (hyrës, dalës, kthimi)?

11. Cila është shkalla aktuale e migracionit të parregullt – në terma absolutë dhe si përqindje e migracionit në 
tërësi? 
 a. Emigracioni i parregullt nga Shqipëria 
 b. Imigracioni i parregullt i të huajve në Shqipëri
 c. Si ka ndryshuar imigracioni/emigracioni i parregullt në dhjetë vitet e fundit?
 d. Cili ka qenë efekti i COVID-19 në shkallën e emigracionit dhe imigracionit të parregullt?

D. Ndikimi i migracionit

8. A ka sektorë të ekonomisë që vuajnë nga mungesa të fuqisë punëtore? 9Kërkoni burime, informacion)
 e. Nëse po, cilët sektorë
 f. Nëse po, në cilat aftësi apo profili arsimor ka mangësi?
 g. Në çfarë mase këto mangësi shkaktohen nga emigracioni?
 h. Në çfarë mase këto mangësi shkaktohen nga imigracioni i huaj?
 i. Në çfarë mase këto mangësi janë ndikuar nga pandemia e COVID-19?

9. Cilat janë efektet pozitive të konstatuara të emigracionit në komunitet e origjinës (p.sh. ulja e papunësisë, 
remitancat)
 a. Në rastin e remitancave, si përfitojnë komunitetet nga remitancat?

10. Cilat janë efektet negative të konstatuara të emigracionit në komunitetet e origjinës të migrantit? (P.sh. 
shpopullimi, probleme me fuqinë punëtore, ndryshime të përbërjes moshore dhe/ose balancës gjinore,toka të 
lëna papunuar) (Kërkoni burime, dokumentacion).

11. Cilat janë efektet pozitive të emigracionit në familjet migrante?
 a. Në rastin e remitancave, si përfitojnë familjet migrante nga remitancat? Si shpenzohen remitancat  
 (konsum familjar, investime në aftësi, biznes …)
 b. Cilat janë lehtësirat që ndihmojnë në thellimin e ndikimit pozitiv të remitancave në familjet migrante?

12. Cilat janë efektet negative të emigracionit në familjet migrante? P.sh te fëmijët të cilëve u janë larguar prindërit, 
te prindërit e moshuar pa mbështetje nga të rriturit, te rritja e vulnerabilitetit të bashkëshorteve të emigrantëve]

13. A e ndryshoi pandemia e COVID-19 efektin e emigracionit në familjet migrante? Në rast se po, cili ishte efekti? 
COVID-19 gjithashtu mund të ketë forcuar pozitën e emigrantit (p.sh. emigranti mund të ketë gjetur një punë më 
të mirë),që mund të jetë efekt pozitiv për familjet migrante]

Pjesa 2. Pyetje specifike për secilën organizatë

Këto pyetje lidhen me detyrat specifike të secilës prej organizatave. Zgjidhni organizatën dhe bëni pyetjet. 

1. Kryeministria: Drejtoria e Politikave dhe Prioriteteve të Zhvillimit
Përgjegjësitë përkatëse: hartimi i politikave që lidhen me një sistem të integruar 

• Bëni pyetje në lidhje me politikat aktuale që kanë të bëjnë me migracionin
• Deri në çfarë mase ndiqet një strategji për përdorimin e migracionit shqiptar për motive punësimi për qëllime 

zhvillimi. Nëse ndiqet një politikë aktive, si vihet ajo në zbatim.
• Cili është vizioni afatgjatë në lidhje me rolin që mund të luajë migracioni për zhvillimin e ardhshëm të vendit?
• A e inkurajon qeveria imigracionin e të huajve për të kompensuar humbjen e shqiptarëve të kualifikuar për 

shkak të migracionit? Në rast se po, çfarë masash janë marrë për të nxitur imigracionin? A ka preferencë për 
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imigrantët për sa i përket rajoneve apo ndonjë faktori tjetër? 
• Cilat janë iniciativat aktuale për të përfituar financiarisht nga migracioni dhe për t’i përdorur remitancat për 

investime produktive?
• Cili është qëndrimi aktual i qeverisë në lidhje me migracionin për motive punësimi? A konsiderohet ai si 

mënyrë për të zgjidhur problemet ekonomike të vendit, apo konsiderohet se shkakton probleme sociale në 
vend? Cilat janë efektet pozitive dhe a merren në konsideratë edhe efektet negative? Lutemi shpjegoni efektet 
pozitive dhe negative. Cila është strategjia për të maksimizuar përfitimet nga migracioni për motive punësimi 
dhe për të minimizuar kostot e tij sociale? 

• Për shkak të migracionit për motive punësimi janë krijuar mangësi në disa sektorë kryesorë ekonomiko-
shoqërorë (si p.sh. shëndetësi, arsim, TI…). Çfarë masash janë marrë për të minimizuar këto mangësi? A 
konsiderohet punësimi i imigrantëve nga shtete të tjera një alternativë për zgjidhjen e këtyre mangësive të 
fuqisë punëtore? Si vihet kjo në praktikë? 

• Shumë prej shqiptarëve që kanë lëvizur jashtë shtetit kanë arsim më të kualifikuar dhe migracioni i tyre çon 
në “largim të trurit” për Shqipërinë. A ka mënyra për ta zgjidhur këtë problem? 

• A po merren masa për t’i përgatitur shqiptarët për të qenë migrantë më të suksesshëm, p.sh. përmes 
programeve specifike të trajnimit për migrantët e e mundshëm? Lutemi shpjegoni.

2. Instituti i Statistikave (INSTAT), Drejtoria për Statistika Sociale, Sektori i Statistikave të Popullsisë
Përgjegjësitë përkatëse: mbledhja, përpunimi, analizimi, shpërndarja dhe publikimi i statistikave për migracionin. 
Ky institut organizon anketa dhe prodhon raporte për situatën e migracionit në vend: Censusi, Anketa e Fuqisë 
Punëtore, profili i migracionit, etj

• Deri në çfarë mase përdoren të dhënat e INSTAT-it për hartimin e politikave dhe vlerësimin e programeve. 
Për mendimin tuaj, a ka mundësi për një përdorim më efikas të këtyre të dhënave? Në rast se po, cilat të 
dhëna mund të përdoren, për çfarë qëllimi? 

• A është INSTAT-i në gjendje të mbledhë të gjitha të dhënat në kohë dhe me efikasitet për të mbështetur 
hartimin e politikave dhe vendimmarrjen në fushën e migracionit? Në rast se jo, ku ka vend për përmirësim 
të mëtejshëm. 

• Si mund të përmirësohet informacioni administrativ në mënyrë që INSTAT-i të përmirësojë cilësinë e të 
dhënave të veta të migracionit? A ka INSTAT-i qasje në të gjithë informacionin e departamenteve të tjera që 
merren me aspektet e migracionit? 

• Deri në çfarë mase mbledh INSTAT-i të dhëna për migracionin nga zyrat statistikore të vendeve të tjera?
• A ka INSTAT-i plane për të organizuar sondazhe/anketa në fushën e migracionit në vitet e ardhshme? Në rast 

se po, kur dhe për çfarë anketash bëhet fjalë? 
• A mund të na flisni për tendenca të migracionit nga dhe drejt Shqipërisë që janë shkaktuar apo influencuar 

nga pandemia e COVID-2019? Në çfarë mënyre? A keni shifra që vërtetojnë se tendencat e migracionit kanë 
ndryshuar? 

3. Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Kufirit 
dhe Migracionit
Përgjegjësitë përkatëse: moduli elektronik i lejeve të punës (E-Work permit module); regjistri kombëtar 
elektronik për të huajt

• Cili është statusi i regjistrit kombëtar të të huajve? A përdoret ky regjistër aktualisht në mënyrë aktive? Në 
rast se po, a përdoret sistemi nga organizata të tjera? Sa i plotësuar është sistemi? Cili është qëllimi i saktë i 
regjistrimit, çfarë informacioni mblidhet? 

• A publikon organizata raporte bazuar mbi informacionin e regjistruar në bazën e të dhënave? [Nëse po, 
merrni një kopje të botimit]

• Sa është numri i të huajve të paregjistruar që qendrojnë në Shqipëri? A ka statistika për të huajt që largohen 
nga vendi çdo vit? [Në rast se po, kërkoni informacion]
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• Shumica e të huajve që vijnë në Shqipëri vijnë për të qëndruar këtu, apo janë vetëm përkohësisht? A vijnë 
për të punuar përkohësisht në Shqipëri dhe pastaj kthehen në vendin e origjinës, apo e përdorin Shqipërinë si 
trampolinë për të vazhduar më tej drejt Evropës? 
• A aplikoni rregulla të ndryshme për migrantët si pasojë e situatës specifike të COVID-19? 

4. Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Azilit dhe Shtetësisë (DASH), Sektori 
i Azilit
Përgjegjësitë përkatëse: autoriteti vendimmarrës në Ministri që përgjigjet për çështje të azilit dhe refugjatët

• A mbulon organizata edhe shtetasit shqiptarë që kërkojnë azil në vende të tjera? Në rast se po, çfarë roli luan?
• A ka statistika për vendin e origjinës dhe karakteristika të tjera të refugjatëve dhe azilkërkues në Shqipëri? 

[Nëse po, kërkoni informacion]
• Sa është numri i të huajve të paregjistruar që qendrojnë në Shqipëri? A disponohen statistika për të huajt që 

largohen nga vendi çdo vit? [Nëse po, kërkoni informacion].
• Lutemi shpjegoni procedurën e aplikimit për statusin e refugjatit apo azilkërkuesit.
• Cilat janë aktivitetet kryesore ekonomike të migrantëve të parregullt në Shqipëri? A punojnë? Në cilët sektorë 

të ekonomisë janë aktivë dhe me çfarë pune merren? 
• Cilat janë aktivitetet kryesore ekonomike të azilkërkuesve në Shqipëri? A punojnë? Në cilin sektor të 

ekonomisë janë aktivë dhe me çfarë pune merren? 
• A mund të na tregoni diçka më shumë në lidhje me rritjen e numrit të azilkërkuesve shqiptarë në Evropë 

në vitin 2015? Çfarë ndodhi saktësisht? Përse pati aq shumë shqiptarë që aplikuan për azil në Evropë kur 
ekzistojnë aq rrugë të tjera për të hyrë në Evropë. 

• Shumë azilkërkues shqiptarë kanë qenë të pasuksesshëm dhe janë kthyer në Shqipëri. Si ndihmohen këta 
azilkërkues kur kthehen në vend në procesin e ri-integrimit në shoqërinë shqiptare? A ka programe të 
posaçme për ta lehtësuar integrimin e tyre? Me çfarë problemesh specifike përballen ata? 

• A keni konstatuar tendenca në shifrat e azilkërkuesve që janë influencuar nga pandemia e COVID-2019? Në 
çfarë mënyre? A keni shifra që vërtetjnë se kanë ndryshuar tendencat e azilit?

5. Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)
Përgjegjësitë përkatëse: Parandalimi dhe lufta ndaj migracionit të parregullt përmes kontrollit të të huajve në 
lidhje me procedurat e aplikimit për vizë hyrëse në Republikën e Shqipërisë; DPGJC është përgjegjëse për 
kontrollin kufitar; DPGJC përgjigjet për regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit 
shqiptar

• Sa është numri i të huajve të paregjistruar që jetojnë në Shqipëri? 
• A disponohen statistika për të huajt që largohen nga vendi çdo vit? 
      [Në rast se “po”, lutemi kërkoni informacion. ]
• Shumica e të huajve që vijnë në Shqipëri vijnë për të qëndruar apo janë të përkohshëm? A vijnë në Shqipëri për 

të punuar përkohësisht dhe pastaj për t’u kthyer, apo e përdorin si trampolinë për të shkuar drejt Evropës? 
• A vini re tendenca në migracion nga Shqipëria dhe drejt saj që janë shkaktuar apo influencuar nga pandemia e 

COVID-2019? Në çfarë mënyre? A keni shifra që vërtetojnë se tendenca e migracionit ka ndryshuar? 
• A regjistroni migracionin hyrës dhe dalës në zyrën tuaj? Si regjistrohet në zyrën tuaj nëse një fëmijë ka lindur 

jashtë shtetit? Si regjistrohet vdekja e një shtetasi shqiptar që ka ndodhur jashtë vendit? Për mendimin tuaj, sa 
i plotë është regjistrimi i ngjarjeve jetësore të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë (lindja, vdekja, migracioni) 
në zyrën tuaj. Si mund të përmirësohet kjo më tej? 

• A mbani statistika për shifrat e të huajve që marrin leje qëndrimi në Shqipëri? [Në rast se po, kërkoni tabelat]. 
A regjistrohen karakteristikat e përgjithshme? 

• A mban DPGJC të dhëna të adresave të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë? A mund të përcaktohet nga 
ky informacion nëse personi jeton atje vetëm apo nëse ai/ajo jeton atje me gjithë familjen e tij/saj? A është i 
gjendshëm ky informacion për të përcaktuar përqindjen e migrantëve shqiptarë që jetojnë jashtë bashkë me 
familjet e tyre? 

• Sa shtetas shqiptarë jetojnë jashtë, sipas shifrave të DPGJC-së? Cilat janë karakteristikat e tyre? 
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6. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të 
Kuadrit Rregullator, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA)
Përgjegjësitë përkatëse: MFE, përmes drejtorive të saj dhe AKPA-s ushtron aktivitetin e saj në përputhje me 
legjislacionin përkatës në fushën e hartimit të politikave shtetërore për imigracionin dhe migracionin për motive 
punësimi dhe aspektet që lidhen me këto politika: punësimi, arsimi dhe formimi profesional, marrëveshjet 
dypalëshe ndërkombëtare për mbrojtjen sociale, marrëdhëniet e punës etj. AKPA ka të dhënat për shqiptarët 
e kthyer që i drejtohen agjencisë në mënyrë vullnetare me leje pune.

• Cila është pozita e qeverisë aktuale në lidhje me migracionin për motive punësimi? A konsiderohet si një 
mënyrë për të zgjidhur problemet ekonomike të vendit, apo shihet si shkaktar i problemeve sociale në vend? 
Cilat janë efektet pozitive dhe ato negative për vendin? Lutemi shpjegojini ato. Cila është strategjia për rritur 
përfitimet e migracionit për motive punësimi dhe për të ulur kostot e tij sociale? 

• Deri në çfarë mase ndikon niveli arsimor dhe aftësitë e migrantit në përgatitjet e tij drejt migracionit dhe në 
punësimin e tij/saj jashtë vendit?

• Deri në çfarë mase migracioni për motive punësimi dhe remitancat ndikojnë në zhvillimin e vendit? 
• Deri në çfarë mase ndiqet strategjia për përdorimin e migracionit për motive punësimi për qëllime zhvillimi. 

Në rast se ka politika aktive, si vihen ato në praktikë.
• Cili është vizioni afatgjatë në lidhje me rolin që mund të luajë migracioni në zhvillimin e ardhshëm të vendit?
• Cilat janë disa nga iniciativat aktuale për të vjelë përfitimet financiare të migracionit dhe për të përdorur 

remitancat dhe kursimet e migrantëve për investime produktive?
• A po ndërmerren hapa për t’i përgatitur shtetasit shqiptarë të kthehen në migrantë të suksesshëm, p.sh. 

përmes sigurimit të programeve specifike të trajnimit për migrantët e mundshëm? 
• Shumë prej shqiptarëve që kanë shkuar jashtë kanë arsim të lartë dhe migracioni i tyre shkakton tkurrje të 

trurit në Shqipëri. A ka mënyra për ta trajtuar këtë problem? A ka strategji? 
• Cilat janë nevojat që ka vendi për fuqi punëtore dhe cila është situata e punësimit? Cila është natyra (lloji i 

aftësive) dhe kërkesa për punëtorë migrantë? 
• Si ka ndikuar COVID-19 në uljen apo zgjerimin e këtyre mangësive? Çfarë masash janë marrë? 
• Sa kanë kontribuar migrantët në zhvillimin ekonomik të vendit? A është studiuar kjo? 

7. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Sektori i Harmonizimit të Ligjeve, Sportelet e Migracionit (SM)
Përgjegjësitë përkatëse: Sportelet e (SM) janë ngritur në të gjitha zyrat vendore të punësimit dhe ofrojnë 
shërbime për tre kategori migrantësh: imigrantë, migrantë të mundshëm dhe të kthyer

• Shikoni çfarë aktivitetesh kryejnë SM-të për të ndihmuar imigrantët, migrantët e mundshëm dhe të kthyer.
• Gjeni shpërndarjen rajonale të zyrave të SM-ve. Sa janë, ku gjenden, a kanë programe të ngjashme, çfarë lloj 

programesh kanë. 
• Sa klientëve u shërbejnë sportelet e migracionit: llojet sipas llojit të migracionit? Mundohuni të gjeni statistika 

të performancës: sa prej këtyre tre kategorive të migrantëve kanë marrë asistencë. Sa kanë marrë asistencë 
dhe në cilat fusha? A është kontrolluar nëse asistenca i ndihmon migrantët? Nëse po, cilat aktivitet kanë 
rezultate të mira dhe cilat jo. 

• A keni dokumentacion me shkrim (apo faqe interneti) ku shpjegohen aktivitetet dhe si ndihmohen migrantët 
t’i gjejnë ato? 

• Cila pjesë e grupit të migrantëve të kthyer janë azilkërkues të refuzuar? Cilat janë karakteristikat e këtyre 
personave dhe deri në çfarë mase janë ndihmuar për t’u integruar në shoqërinë shqiptare?

8. Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Drejtoria Arsimore

Përgjegjësitë përkatëse: Përgjigjet për kontributin në integrimin e shtetasve të huaj në Shqipëri në fushën e 
arsimit, kulturës dhe shkencës, si edhe për krijimin e kushteve për arsim dhe edukimin e migrantëve shqiptarë 
në vendet ku ata ndodhen. Numri i fëmijëve shqiptarë të kthyer dhe studentëve ndërkombëtarë. 

• • Duke qenë se drejtoria duket se ka të dhëna për numrin e fëmijëve të kthyer, mundohuni ta merrni këtë 
informacion? Sa fëmijë janë kthyer, a ka probleme specifike me të cilat ata përballen, si integrohen ata në 
sistemin shkollor shqiptar? A kanë probleme sociale pasi kthehen nga jashtë?
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• • Si u vjen në ndihmë drejtoria arsimore këtyre fëmijëve me problemet që hasin?
• • Çfarë kushtesh u krijohen emigrantëve shqiptarë për arsim në vendet ku ata ndodhen? 
• • Shumë prej shqiptarëve që kanë lëvizur jashtë vendit janë me arsim të lartë dhe migracioni i tyre sjell 

probleme serioze të “largimit të trurit” për Shqipërinë. A ka mënyra për t’i trajtuar këto probleme? A ka 
strategji për të trajtuar problemin e “largimit të trurit”? 

• • Sa studentë të huaj janë aktualisht në Shqipëri? Lutemi merrni informacion mbi karakteristikat e tyre (për 
çfarë studiojnë, vendin e origjinës, zhvillimin me kalimin e kohës etj…). A ka studentë të huaj që duan të 
punojnë në Shqipëri pas përfundimit të shkollës apo duan të kthehen në vendin e tyre? 

• • A ka mungesa të mësuesve në Shqipëri? Deri në çfarë mase kjo situatë është shkaktuar nga emigracioni i 
mësuesve? A janë marrë masa për të ulur ndikimin? Çfarë masash janë marrë? 

• • Mblidhni informacion për studentët shqiptarë që largohen për të studiuar jashtë: 
 o Numri i shqiptarëve të studiojnë jashtë?
 o Çfarë studimesh ndjekin?
 o Ku studiojnë?
 o Cila është përqindja e studentëve shqiptarë që studiojnë jashtë të cilët kthehen në Shqipëri?
• Cilat janë problemet kryesore të fëmijëve migrantë shqiptarë që jetojnë jashtë? 

9. Banka e Shqipërisë (Banka Qendrore)
Përgjegjësitë përkatëse: harton dhe publikon studime të ndryshme për remitancat dhe rëndësinë e tyre në 
ekonominë shqiptare, duke dhënë një sërë rekomandimesh për eleminimin e barrierave që bëjnë të mundur 
përdorimin maksimal të potencialit social dhe ekonomik 

• Gjeni çfarë të dhënash mbledh Banka Qendrore për migracionin, remitancat … Merrni publikimet që prodhon 
Banka Qendrore. 

• Deri në çfarë mase migracioni për motive punësimi dhe remitancat kanë ndikim në zhvillimin e vendit? 
• Cili është vizioni afatgjatë në lidhje me rolin që mund të luajë migracioni në zhvillimin e ardhshëm të vendit?
• Cilat janë disa nga iniciativat aktuale për të vjelë përfitimet financiare të migracionit dhe për të përdorur 

remitancat dhe kursimet e migrantëve për investime produktive
• Cili është qëndrimi i Bankës Qendrore në lidhje me migracionin për motive punësimi? A konsiderohet 

migracioni si mënyrë për të zgjidhur problemet ekonomike të vendit apo shihet si shkaktar i problemeve 
sociale në vend? Cilat janë efektet pozitive për vendin dhe efektet negative? Shpjegojini ato. Cila është strategjia 
për të rritur përfitimet nga migracioni për motive punësimi dhe për të ulur kostot e tij sociale? 

• A po ndërmerren hapa për t’i përgatitur shqiptarët për të qenë migrantë më të suksesshëm, p.sh. përmes 
programeve specifike të trajnimit për migrantët e mundshëm? 

• Çfarë efekti pati pandemia e COVID-19 te migracioni nga Shqipëria drejt vendeve të tjera? A shkaktoi 
pandemia kthim të ndjeshëm të migrantëve shqiptarë? Nëse po, shpjegoni. A ekzistojnë shifra apo fakte? 

• Shumë prej shqiptarëve që kanë lëvizur jashtë janë me arsim të lartë dhe migracioni i tyre sjell probleme 
serioze të “largimit të trurit” për Shqipërinë. A ka mënyra për t’i trajtuar këto probleme? A ka strategji për 
të trajtuar problemin e “largimit të trurit”? 

• Për shkak të migracionit për motive punësimi janë krijuar mungesa në disa sektorë kyç ekonomiko-shoqërorë 
të ekonomisë (p.sh. shëndetësi, arsim, TI,….). Çfarë masash janë marrë për minimizimin e këtyre mungesave? 
A shihen imigrantët nga vendet e tjera si alternativë për adresimin e mungesave të fuqisë punëtore? Si janë 
aplikuar këto në praktikë? 

• Deri në çfarë mase kanë kontribuar migrantët në zhvillimin ekonomik të vendit?

10.  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Përgjegjësitë përkatëse: Përgjigjet për kontributin në mbrojtjen sociale dhe përfshirjen sociale të migrantëve. 
Kjo Ministri mbështet integrimin e imigrantëve, migrantëve të kthyer dhe migrantëve të brendshëm në sistemin 
shëndetësor, sigurimet shëndetësore dhe mbrojtjen sociale. 
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• Gjeni se çfarë aktivitetesh zhvillon Ministria e Shëndetësisë në fushën e migracionit nga Shqipëria
• Diskutoni mangësitë në personelin shëndetësor për shkak të migracionit. A kanë informacion për numrin e 

mjekve, infermierëve që janë larguar nga vendi? Si mundohet Ministria t’i bëjë ballë kësaj situate? 
• Sa është përkeqësuar situata për shkak të pandemisë së COVID-19?
• Çfarë masash nevojiten për të ndaluar largimin e personelit shëndetësor nga Shqipëria? A janë marrë këto 

masa? Shpjegoni. 
• A kanë migrantët e kthyer probleme specifike shëndetësore pas kthimit të tyre në Shqipëri, pas qëndrimit 

në një vend tjetër? 

11. Ministria e Drejtësisë

Përgjegjësitë përkatëse: Të sigurojë këshillim juridik falas dhe të drejtën për informim për migrantët e parregullt 
të ndaluar.

• Cilat janë shifrat vjetore të imigrantëve të parregullt që ndalohen në Shqipëri? Nëse ka ndonjë prirje specifike, 
cilat janë shkaqet e saj? A pati pandemia e COVID-19 ndikim në numrin e imigrantëve të parregullt dhe 
ndalimet e tyre?

• Cilat janë karakteristikat e imigrantëve të parregullt të ndaluar në Shqipëri? (mosha, gjinia, vendi i origjinës, 
shtetësia, kanë ardhur vetëm apo si familje). A kanë ndryshuar këto karakteristika me kalimin e kohës? 

• A pati pandemia e COVID-19 ndonjë ndikim mbi karakteristikat e imigrantëve të parregullt dhe ndalimet e 
tyre?

• Cilat është politika e qeverisë në lidhje me imigrantët e parregullt? Çfarë shërbimesh u ofron Ministria këtyre 
imigrantëve?

• Sa zgjat ndalimi, a ndryshon në varësi të llojit të imigrantëve?
• Çfarë ndodh me imigrantët pas ndalimit të tyre? Kthehen në vendin e origjinës; lejohen të qendrojnë 

(përkohësisht), dërgohen në vende të treta?
• A u ofron Ministria shërbime shtetasve shqiptarë të ndaluar jashtë Shqipërisë?
• Nëse po, a u ofrohen shërbimet të gjithë shtetasve të ndaluar jashtë shtetit apo vetëm emigrantëve të 

parregullt?
• Nëse po, çfarë shërbimesh u ofron Ministria këtyre emigrantëve?

12. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Përgjegjësitë përkatëse: Monitoron aktivitetet që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të të huajve që jetojnë në 
Shqipëri, sidomos me zbatimin e parimin të mosdiskriminimit

• Çfarë aktivitetesh zhvillon Komisioneri për të mbështetur të huajt që jetojnë në Shqipëri? A bashkëpunon 
Komisioneri me sportelet e migracionit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë? Nëse po, në çfarë mënyre? 
A ka sfida në bashkëpunimin dhe mundësi për përmirësim?

• Si lidhen kontratat me të huajt? A përdor Komisioneri regjistrin kombëtar të të huajve?
• Në çfarë mënyre të huajt që qendrojnë në Shqipëri preken nga cënimi i të drejtave dhe diskriminimi?
• A përqendrohet puna e Komisionerit në grupe të veçanta? (vendi i origjinës/shtetësia, etnia, grupmosha, 

gjjinia, punëtorët në zanate/sektorë specifikë, personat që qendrojnë përkohësisht apo afatgjatë)
• A pati pandemia e COVID-19 ndonjë ndikim në pozitën e të huajve (apo grupeve specifike të të huajve) në 

Shqipëri? Nëse po, çfarë ndikimi?
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Pjesa 3. Pyetje për diskutime në grupe fokusi

1. Grupi: Diaspora shqiptare

 1. Data e intervistës: __ __   __ __   __ __ __ __ 
 2. Organizata pjesëmarrëse
  a. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme. Zyra Konsullore
  b. Agjencia për Diasporën
  c. Fondi për Zhvillimin e Diasporës
  d. Agjencia Kombëtare e Inspektoratit të Punës

 3. Pjesëmarrësit

_______________________    _______________________    _____  _________________

_______________________    _______________________    _____  _________________

_______________________    _______________________    _____  _________________

Përgjegjësitë përkatëse për secilën nga organizatat pjesëmarrëse

 � a. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Zyra Konsullore: mbledh, përpunon dhe përditëson   
 informacion për diasporën në shtete specifike përmes Regjistrit Elektronik Kombëtar për të   
 Huajt. Gjithashtu, përcakton llojet e vizave dhe lejet e qëndrimit për llojet e ndryshme të migrantëve.

 �
 � b. Agjencia e Diasporës: Misioni i kësaj Agjencie është të zhvillojë dhe të konsolidojë bashkëpunimin 
 �    institucional me Diasporën përmes nxitjes së bashkëpunimit ekonomik midis vendit të origjinës 
 �  dhe Diasporës; dhe bashkëpunimit për prosperitet, paqe, mirëqenie, kulturë dhe solidaritet 
 �  social të të gjithë kombit.
 �
 � c.  Fondi i Zhvillimit të Diasporës: Misioni i Fondit të Zhvillimit të Diasporës është të garantojë 
 �  shpërndarjen e mjeteve financiare në kuadrin e nxitjes së zhvillimit ekonomiko-shoqëror, 
 �  bazuar mbi strategjinë kombëtare të diasporës nëpërmjet promovimit, inkurajimit dhe nxitjes së 
 �  aftësive dhe investimeve filantropike në mbështetje të zhvillimit të diasporës së Republikës 
 �  së Shqipërisë dhe jashtë shtetit. 
 �
 � d.  Agjencia Kombëtare e Inspektoratit të Punës: misioni i kësaj agjencie përfshin përgjegjësinë për 
 �  tregun e punës. Aktiviteti i saj bazohet në një nga parimet më të rëndësishme të Kodit të Punës, 
 �  që është legjislacioni kryesor që qeveris punësimin, sipas të cilit ndalohet çdo lloj pune e detyruar, 
 �  që do të thotë çdo punë apo shërbim kundër vullnetit të individit përmes kërcënimit, 
 �  ndëshkimit apo sanksioneve.
 �

Si fillim drejtojuni pjesëmarrësve pyetjet e përgjithshme. 

Pastaj vazhdoni me diskutimin e temave të mëposhtme

• Gjeni çfarë bëjnë saktësisht në fushën e migracionit dhe deri në çfarë mase janë të suksesshëm në aktivitetet 
e tyre. Hulumtoni.

• Përpiquni të mësoni sa më shumë për informacionin që ata mbledhin nga diaspora. 
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• Çfarë ndodh me informacionin që mbledhin? A e ndajnë këtë informacion me agjencitë e tjera?
• Deri në çfarë mase ndiqet strategjia për përdorimin e migracionit për motive punësimi për qëllime zhvillimi. 

Në rast se ka politika aktive, si vihen ato në praktikë?
• Cili është vizioni afatgjatë në lidhje me rolin që mund të luajë migracioni në zhvillimin e ardhshëm të vendit?
• A janë shqiptarët të përgatitur për migracion sa i takon aftësive, arsimit dhe përvojës? 
• Çfarë efekti pati pandemia e COVID-19 te migracioni nga Shqipëria drejt vendeve të tjera? A shkaktoi 

pandemia një kthim të madh të migrantëve shqiptarë? Cilat janë pasojat e ndryshimeve të shkaktuara nga 
COVID-i? 

• Shumë prej shqiptarëve që shkojnë jashtë janë me arsim të lart dhe migracioni i tyre sjell largim serioz të 
“trurit” nga Shqipëria. A ka mënyra për t’i trajtuar këto probleme të largimit të trurit? A ka strategji për të 
trajtuar këtë problem? 

• Për mendimin tuaj, cilat janë efektet pozitive dhe negative të migracionit për motive punësimi nga Shqipëria 
në tregun e punës brenda vendit? Cilat janë efektet në zhvillimin ekonomik të vendit? Ka disa aspekte negative 
që lidhen me faktin që numër i madh të rinjsh largohen nga vendi. Aspektet pozitive a janë më të mëdha se 
ato negative te migracioni për motive punësimi? 

• Deri më sot, sa kanë kontribuar migrantët në zhvillimin ekonomik të vendit?
• Cilat grupe të migrantëve shqiptarë kanë më shumë nevojë për mbështetje dhe a janë grupet më vulnerabël 

jashtë shtetit? 

2. Grupi 2: Ri-integrimi i migrantëve të kthyer

 1. Data e intervistës: __ __   __ __   __ __ __ __ 

 2. Organizatat pjesëmarrëse
     a. Avokati i Popullit
     b. Instituti për Zhvillim, Migracion dhe Integrim
     c. Terre des hommes
     d. World Vision
     e. Të ndryshëm dhe të barabartë

 3. Pjesëmarrësit 

_______________________    _______________________    _____  _________________

_______________________    _______________________    _____  _________________

_______________________    _______________________    _____  _________________
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Përgjegjësitë përkatëse të secilës prej organizatave pjesëmarrëse

 � a.  Instituti për Zhvillim, Migracion dhe Integrim është një institut shqiptar: nxit pjesëmarrjen 
 �  sociale  të migrantëve ruralë në shoqërinë/kontekstin urban përmes koncepteve të së drejtave 
 �  të njeriut, për ri-integrimin e imigrantëve të kthyer shqiptarë në shoqërinë shqiptare duke theksuar
 �   rolin pozitiv të migracionit/imigracionit në shoqëritë pluraliste. 
 � b.  Terre des hommes: Kjo organizatë është aktive në identifikimin dhe zbatimin e praktikave më të 
 �  mira për ri-integrimin e shtetasve shqiptarë që kthehen nga migracioni.
 � c.  World Vision u vjen në ndihmë shtetasve shqiptarë për ri-integrimin e tyre pas kthimit nga 
 �  migracioni përmes mbështetjes së biznesit të vogël për të kthyerit apo përmes ndërhyrjeve 
 �  sociale në komunitetet ku vendosen të kthyerit.

Si fillim drejtojuni pjesëmarrësve pyetjet e përgjithshme. 

Pastaj vazhdoni me diskutimin e temave të mëposhtme

   •  Diskutoni pozitën e migrantëve shqiptarë të kthyer, pas kthimit të tyre në vendlindje në lidhje me:
 o    Mundësinë për të gjetur punë
 o    A kanë migrantët më shumë vështirësi për të gjetur punë sesa personat që nuk kanë migruar?
 o    Cila është pozita specifike e azilkërkuesve të cilëve u është refuzuar azili pas kthimit të tyre 
       në vendin e origjinës? A janë vështirësitë e tyre të ndryshme nga migrantët e tjerë të kthyer? 
       Nëse po, në çfarë mase? 
 o     Cilat janë problemet specifike të grupeve vulnerabël me kthimin e tyre p.sh. fëmijët apo të moshuarit?
 o    Deri në çfarë mase i përdorin migrantët e kthyer kursimet e tyre për investime produktive? 
       Në çfarë lloj biznesesh investojnë migrantët e kthyer? 
 o    Cilat janë programet specifike të organizatave për t’u ardhur në ndihmë migrantëve të 
       kthyer për integrimin e tyre më të suksesshëm në shoqërinë shqiptare. 
 o   Çfarë roli po luan qeveria për të përmirësuar integrimin e migrantëve të kthyer shqiptarë 
      dhe a ka qenë e suksesshme në përpjekjet e saj? 
 o   Si ndihmohen migrantët e kthyer në ngritjen e biznesit dhe arritjen e biznesit produktiv?
 o   Sa ka ndikuar COVID-19 dhe a e ka bërë më të lehtë apo më të vështirë ri-integrimin 
      e migrantëve të kthyer dhe a ka ndihmuar që ata t’i bëjnë produktive investimet e tyre? 
 o   Ka shumë debate në lidhje me “largimin dhe fitimin e trurit” në Shqipëri. 
      Cilat janë dimensionet dhe problematikat e të dy aspekteve në shoqërinë shqiptare? 
 o   A është i mjaftueshëm numri i migrantëve të kthyer për të kontribuar në zhvillimin 
     ekonomik të vendit.





IOM Misioni në Shqipëri 

Rr. Brigada VIII, P. LID, Kati III, Ap. 303, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 (0) 4 2257836-7    Fax: +355 (0) 4 2257835

E-mail:  infotirana@iom.int     Website:  http://albania.iom.int
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