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ABSTRAKT 

Punimi ynë trajton trndin remitancat e emigrantëve shqiptarë, rolin e tyre në ekonominë e vendit në 

korelacion me GDP, FDI-në, eksportet etj.  

Bëhen krahasime të rolit dhe karakteristikave të remitancave në Shqipëri dhe në vende të tjera në 

zhvillim.Në punim përshkruhet kurba e zvillimit të remitancave ( rritja e më pas ulja e tyre). 

Pyetja nxitësë për këtë pnim ishte :  

Ky trend zbritës i sasisë së remitancave në vendin tonë vitet e fundit është pasojë vetëm e kurbës së jetës së 

remitancave apo një ndikim të madh ka edhe kriza globale 

Për të kuptuar më mirë këto probleme  në punim fillimisht bëhet  një historik i shkurtër i ecurisë dhe trendit 

të remitancave në vite. Pastaj tregohet trendi në rënie i sasisë së remitancave në vendin tonë në vitet e 

fundit si dhe   ndikimi i krizës ekonomike në vendet fqinjë në rënien e tyre. Krahas efekteve të kurbës së 

jetës së remitancave,është treguar një  kujdes të veçantë  për të zbuluar mënyrën dhe mjetet e transfertave 

të remitancave nga vendet pritëse të emigrantëve për në Shqipëri, raportet në këto transferta midis 

bankave, OTP-ve dhe transfertave personale 

Për të treguar ndikimin e krizës globale në këtë rënie përveç bashkimit familjar, në punim  përdoren  

analiza e të dhënave kategorike, tabelat dhe matricat e kontingjencës, shpërndarjen multinomiale, modelet 

statistike e në veçanti modelet log – lineare  për tabelat e kontigjencës me dy hyrje. Në studim, krahas me 

përshkrimin teotik të  modelve të mësipërme, bëhet edhe përpunimi i rezultateve të tyre nëpërmjet të 

dhënave të mbledhura me anë të dy pyetësorësh të realizuar me emigrantët në Itali dhe Greqi ( që 

përfaqësojnë gati 85% të emigrantëve) dhe me familjet e tyre. 

 

 Thelbi i punimit është studimi i  serisë kohore të  remitancave, nxjerja e ekuacionit të këtij trendi me disa 

metoda të ndryshme, zhveshja e kesaj serie nga ndikimi i trendit dhe efektet stinore dhe prognozimi i kësaj 

serie. Ky prognozim është shumë i rëndësishë për parashikimin në të ardhmen dhe marjen e masave për të 

kompesuar efektet e këtij trendi në ulje në buxhetin e shtetit. 

Punimi mbështetet në një material të gjerë të mbledhur në terren kryesisht me metodën e pyetsorëve me 

subjekt emigrantët dhe familjet e tyre. 

Fjalë kyce: Remitanca, , Seri kohore, tabelat e kontigjencës, Kriza, Eksporte, GDP, Transferta 
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ABSTRACT  

Our study covers the remittances of the Albanian migrants, their importance in our country’s economy in 
close correlation with GDP, FDI, exports etc. 

We compare the role and the characteristics of the remittances in Albania to the other developing 

countries. We treat the development of remittances, as well ( their rise and then the downward trend). 

The main concern of this study was: The downward trend of the remittances lately in Albania is because of 

their life cycle or the influence of the global economic crises is to blame, too? 

In order to better understand this question first we offer a brief history of the development and the trend of 

the remittances in the past. Then we describe the downward trend of the remittances in our country lately 

because of the influence of the economic crises in the neighboring country alongside the effect of the life 

cycle of the remittances. We pay special care in treating the ways and means of the money transfers of the 

remittances from the guest countries to the home country ( Albania), we cover the ratio among banks, OTP 

and cash transfers. 

To shed light on the influence of the economic crises alongside the family reunions, we use in our study the 

analyses of  categorical data ,tables, matrices of contingency, multinomial distribution, statistical models 

and especially log-linear ones, contingency tables with two entries.. Our study not only offers a theoretical 

description of the aforementioned models, but also a processing of their results using the data acquired 

through different questionnaires applied on our migrants in Italy and Greece.( They represent some 85% of 

the total number of Albanian migrants). And their families. 

 The kernel of our work is the study of the time series of the remittances, the treating of the equation of the 

trend, using several methods such as smooth exponential method, moving average method,  trend prognosis 

and season one, too).We also detach this series from the influence of the trend and the season effects and 

the prognosis of this serie. Such a prognosis is of grave importance oin order to forecast the future and to 

take the necessary measures to make for the adverse effect of  this trend in lowering the Albanian budget. 

We have made use of a vast amount of material generally acquired through field work using the 

questionnaires regarding the migrants and their families. 

KEY WORDS:Time series, table of contingencies, crises, exports, GDP, transfers 
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HYRJE 
 

  Remitancat përfaqësojnë kthimin e drejtpërdrejt dhe të  menjëhershëm për familjet e 
emigrantëve dhe për ekonominë . Në disa vënde si Shqipëria, me një diasporë të madhe, 
ato tejkalojnë ndjeshëm IHD dhe asistencën për zhvillim të donatorëve. Që në fillim të 
tranzicionit, vëllimi i remitancave në Shqipëri është rritur me shpejtësi. Duke qënë se 
Italia dhe Greqia janë vëndet, ku shqiptarët emigrojnë më shumë , Shqipëria është vëndi i 
parë, që përfiton më shumë nga flukset e remitancave që Italia dhe Greqia dërgon në 
vëndet e tjera.  Remitancat janë përdorur kryesisht për mallra konsumi të importuar , për 
shërbime , blerje shtëpie apo ndërtimin e tyre etj. Një pjesë e vogël është investuar në 
bisnese kryesisht në sektorin e buqësisë. Edhe pse dërgesat në para përdoren kryesisht për 
konsum , ato sigurojnë një injeksion financiar për ekonominë vendore.  

Për këtë arsye duhet të bëhen përpjekje për të lehtësuar zhvillimin ekonomik nëpërmjet 
dërgesave në para (IFAD 2004).Cantú-Bazaldúa dhe Moreno-Fontes Chammartin 
(2005)[3] kanë theksuar se dërgesat në para janë janë transferta private dhe për ti drejtuar 
ato në investime prodhuese duhet të përdoren një sërë stimujsh.Nqs ekzistojnë 
institucione për të thithur dërgesat në para dhe kursimet, si dhe për ti vënë ato në 
dispozicion të sipërmarrësve vendorë, atëherë ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik 
mund të jetë i madh. (Tailor 1999)[59]. Mungesa e disponibilitetit të remitancave për 
financim është identifikuar si një nga pengesat kryesore për zhvillimin ekonomik vendor. 
Sidomos në sektorin informal, sipërmarrësit e kanë të pamundur të financojnë nisjen e një 
biznesi ose të marrin kapitale të mjaftueshme për të siguruar rritjen e NVM-ve (Gasser 
2003). 

 Shumica e remitancave që hyjnë në Shqipëri  kanalizohen nëpërmjet kanaleve jo zyrtare  
të sjella fizikisht; nga të afërmit apo nga miqtë Ky fluks  i lartë remitancash nëpërmjet 
kanaleve jo zyrtare kërkon veprime për t’i bërë kanalet  zyrtare më tërheqëse në drejtim 
të efikasitetit , kostos , dhe anonimitetit. Përdorimi i bankave nga ana e familjarëve të 
emigrantëve është nën nivelin optimal pavarsisht nga shtrirja gjeografike e bankave 
tregtare gjatë viteve të fundit. 

 Komisionet e larta për transfertat e parave , të aplikuara nga bankat shpesh bëhen një 
motiv që individët të mos e preferojnë këtë  shërbim. Megjithatë ka nje bankë tregtare 
Shqiptare e cila ofron transferta nga Italia për në Shqipëri , pa zbatuar komision deri në 
250 euro në dite , në një kohë kur dërgesa mujore mesatare e emigrantit varion nga 100-
150 euro. Ndërkoh ka disa banka të tjera që ofrojnë të njëjtin shërbim për transfertat  nga 
Greqia. Banka e Shqipërisë me anë të  komunikimit të saj me publikun,synon të afrojë  
publikun me produkte dhe shërbime bankare , duke përfshirë  edhe  transfertat pavarsisht 
sesa e vogel është shuma e transfertës. 

 Programet e mikrokredisë dhe përmirësimet cilësore të infrastrukturës së bankës , të 
kombinuara këto me futjen e instrumentave të reja financiare , do të ndihmojnë gjithashtu 
për të tërhequr më shumë  remitanca. Institucionet e mikrofinancës tashmë japin hua në 
shuma te vogla për klasën shoqërore me të ardhura të ulëta.  



 

XII 
 

Në krahasim me GDP remitancat janë sinjifikative në shumë vende të ECA [3]. Sipas 
studimit në [3], në vitet 2004 remitancat e regjistruara në total në rajonin e ECA ishin më 
shume se 19 miliard US$ duke përbërë  8%  të remitancave globale dhe më shumë se  
12%  të përfituara në vëndet e zhvilluara. Për shumë prej vëndeve të ECA ,remitancat 
janë burimi i dytë  i rëndësishëm i financimeve të jashtme pas investimeve të huaja 
direkte. Për shumë nga vëndet më të varfëra të rajonit ato janë burimi më i madh i të 
ardhurave të jashtme. Fondet e emigranteve përbëjnë  më shumë se 20% të GDP  në 
Moldavi dhe Bosnje-Hercegovinë dhe më shumë se  10% në Shqipëri , Armeni , dhe 
Taxhikistan. 

Remitancat e regjistruara në bilancin e pagesave llogarisin transfertat ndërmjet 
emigrantëve dhe familjeve të tyre. Duke iu referuar studimeve me emigrante të kthyer,  
ndërmjet 1/3 dhe 2/3 së emigrantëve, në varësi të vëndit të tyre të origjinës, kanë përdorur 
kanale informale ose metodajashtë sistemit financiar si transfertat bankare për të dërguar 
transfertat në destinacionin e tyre.  

Specifikisht, studimet kanë treguar se 1% prej 40% te emigrantëve në ECA kanë  
raportuar përdorimin e kanaleve informale për të transferuar remitancat si drejtuesit e 
transportit publik, miqtë, ose familjarët. Remitancat mund të ushtrojnë një impakt pozitiv 
në rritjen makroekonomike. Gjithashtu, ato kanë një impakt pozitiv në reduktimin e 
varfërise për familjet e varfëra. Studime të ndryshme në lidhje me buxhetin e familjeve të 
varfëra konstatojnë se remitancat përbëjnë më shumë se 20%  të shpenzimeve në familjet 
e varfëra. Remitancat përfaqësojnë  një burim të rëndësishëm të këmbimit të huaj për 
shtete të ndryshme të ECA. 

 Vëndet me nivel të lartë të emigrimit përfitojnë nga remitancat më shumë se 10% 
të  shumave të të mirave të eksportuara dhe shërbimeve të sjella 

 Në  Moldavi dhe Serbi e Mali i Zi , remitancat sjellin në valutën e huaj gjysmën e 
të ardhurave nga exsportet 

 Për Shqipërinë dhe  Bosnje-Hercegovinën kontributi i remitancave është 
pothuajse po aq sa ai i exsporteve. 

Remitancat e paregjistruara kanë një rëndësi të   madhe në shpjegimin e defiçit të lartë të 
llogarisë në disa vënde me nivel të  lartë të emigrimit të ECA. 

Ka tregues që dërgesat në para  për në Shqipëri po pakësohen gradualisht vazhdimisht 
dhe pritet të vazhdojë po kështu kjo dukuri. Të gjitha këto pasqyrohen më gjatë në 
punimin [3] (Moreno-Fontes Chammartin and Cantù-Bazaldùa 2005). Për këtë arsye 
duhet që të stimulohen investimet në vend dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik 
vendor,  në mënyrë që të kompesohen humbjet e ardhshme të të ardhurave, për shkak të 
rënies së dërgesave në para. 

Nevoja për të kanalizuar dërgesat në para në investime prodhuese është konsideruar nga 
autoritetet kombëtare shqiptare si një nga prioritetet kryesore dhe që duhet ti kushtohet 
një vëmëndje të veçantë. Një sërë nismash kërkohen të ndërmerren që të lehtësohet 
ndikimi i dërgesave në ZHEV.  

 



 

XIII 
 

Në nivel makro-ekonomik qeveria duhet të ndihmojë në krijimin e një mjedisi stimulues 
të transformimit të dërgesave në para në investime dhe punësim si dhe në krijimin e 
mekanizmave adekuate të këmbimit, si psh. të një burse efektive.  

Në nivel institucional, ofruesit e shërbimeve financiare duhet të sigurojnë produkte që të 
rritet përdorimi i kanaleve formale financiare për transferimin e dërgesave si dhe për 
lidhjen e tyre me produktet e tjera financiare, kryesisht me kursimet dhe kreditë. Këto 
ofrues të shërbimeve financiare kanë një rrol kyç në lehtësimin dhe krijmin e një mjedisi 
financiar stimulues për krijimin dhe zgjerimin e NVM-ve. 

Në nivel të familjeve dhe të NVM-ve njohja në rritje e produkteve të ofruesve formal të 
shërbimeve financiare, me kostot dhe përfitimet reciproke, do të justifikojë përdorimin e 
këtyre burimeve formale të dërgesave. Një nga institucionet që ka zbatuar veprimtari të 
fokusuara në përpunimin e rekomandimeve për të nxitur përdorimin e dërgesave në 
veprimtari që gjenerojnë të ardhura dhe që çojnë në zhvillimin ekonomik-vendor, është 
ILO në kuadër të projektit “rritja e ndikimit të dërgesave të emigrantëve në Shqipëri: 
Krijimi i një sistemi të integruar të dërgesave të emigrantëve”. Problemi i këtij studimi 
është se daton deri në mars 2007.  

Në këtë studim ne do të përpiqemi të zbulojmë kronologjinë dhe të gjitha këto aspekte 
deri në vitin 2013.  

 

 Objektivat e studimit dhe hartimi i hipotezave 

Duke pasur parasysh këto,  qëllimi i zgjedhjes së kësaj teme dhe i punës studimore  për 
të,si dhe objektivat e kësaj teme janë :  

1- Analizimi  i sjelljes së remitancave në tre drejtime kryesore : 
a. Në raport me rolin që kanë ato për stabilizimin makroekonomik të vendit; 
b. Në raport me rolin që luajnë për  zbutjen e varfërisë; 
c. Në raport me rolin që ato luajnë për zhvillimin ekonomiko-social të vendit;  

 
2- Studimi i trendit  të  remitancave , shkaqet dhe pasojat afat-shkurta dhe afat-

gjata 
Ka tregues që dërgesat në para në Shqipëri po pakësohen gradualisht dhe pritet që kjo 
dukuri të vazhdojë kështu. Është shumë e rëndësishme që investimet të rriten në atë 
nivel që të bëhen zëri më i   madh i mundshëm në zhvillimin ekonomik vendor, si dhe 
për të kompesuar humbjet e ardhshme të të ardhurave për shkak të rënies së dërgesave 
në para. 
 

3- Studimi i ndikimit të dërgesave në në Zhvillimin Ekonomik Lokal (ZHEV) 
 

4- Analizimi në nivel makroekonomik,i procesit të nxitjes, nga ana e qeverisë, së 
transformimit të dërgesave në para në investime dhe punësim  

 
 
5- Identifikimi, në nivel institucional, i ofruesve të shërbimeve financiare dhe cfarë 

produktesh duhet të sigurojnë ato, që të rrisin jo vetëm perdorimin e rrugëve 
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formale  financiare për transferimin  e dërgesave, por edhe lidhjen e tyre me 
produktet e tjera si kreditë dhe kursimet 
 

6- Ndikimi i politikës dhe i Bankës Qëndrore  në korigjimin e efekteve negative të 
trendit në rënie të remitancave. 

 
7- Ky studim po kryhet dhe për të lehtësuar një konceptim më të mirë të 

karakteristikave dhe përdorimit të dërgesave tek marrësit e dërgesave. 
 

Hipotezat kryesore që i dhanë shkas dhe këtij punimi janë : 

1. A është e vërtetë që trendi i remitancave është në rënie vitet e fundit? 
2. Pse po bien remitancat, pra cilat janë shkaqet kryesore të kësaj rënieje ? A është 

ndikim vetëm i kurbës së remitancave apo është kryesisht pasojë e krizës globale 
 

 Metodologjia e studimit  

Duke marë parasysh që qëllimi i studimit është të nxjerrë trendin në rënie te remitancave 
në Shqipëri, shkaqet, pasojat si dhe rekomandime për këtë fenomen kërkimet do të 
kryhen  në këto drejtime: 

 

 Në pjesën e parë analizohet dhe evidentohet  historiku i remitancave, që në vitet e 
para të tranzicionit deri në 2005 duke u mbështetur në studime dhe shifra të 
ndryshme të asaj periudhe për të nxjerrë si ka qenë tredi i tyre dhe në ç’raport 
ishin ato me GDP, IHD dhe Eksportet 

 Pastaj  studiohen remitancat deri në 2011 duke pasur si qëllim të nxiret ndryshimi 
në rënie i dërgesave të parave të emigrantëve shqiptarë duke u bazuar në të dhënat 
e mara nga raportet vjetore te Bankës së Shqipërisë dhe INSTAT. Në bazë të 
këtyre shifrave janë përdorur metoda të ndryshme si Arma and Box ose Box-
Jenkins për të studiuar dhe parashikuar këtë trend 

 Për të krahasuar  këto rezultate me të dhënat në terren uzhvilluan  anketime në 
zonat urbane e rurale të Durrësit, Vlorës dhe Sarandës si dhe në portet e tyre,në 
pikën kufitare të Kakavijës si dhe në aeroportin e Rinasit duke përdorur   
pyetësorë të detajuar në lidhje me këto koncepte: 
a) Karakteristikat socio-demografike të emigrantëvë : etnia,gjinia, gjendja civile, 

arsimi, grupmosha 
b) Karakteristikat socio-ekonomike të emigrantëve në vendin e migrimit si : 

faktorët e emigrimit,koha e qëndrimit në emigracion, sigurimi, profesioni, a 
mendojnë të kthehen në Shqipëri. 

c) Prodhimi,transfertat dhe përdorimi i remitancave 
d) Karakteristikat e familjeve 
e) Metodat e transferimit të remitancave dhe arsyet e zgjedhjeve të këtyre 

metodave 
f) Për cfarë përdoren remitancat nga familjarët 
g) Kujt ia dërgojnë paratë? 
h) Qëllimi i dërgimit të parave 
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i) Kursimet : sasia e kursimeve,c’pjesë e tyre janë në bankë,qëllimi i mbajtjes së 
kursimeve 

j) Dërgimi i remitancave gjatë vitit 2011 në lidhje me vitin 2010 dhe në lidhje 
me vitet e mëparshme 

k) Dërgimi i remitancave gjatë 2-3 viteve të ardhshme 
 

 Për këtë qëllim u modeluan  dy pyetësorë që  kanë si target : 
1) Emigrantët në Greqi dhe  Itali 
2) Familjarët e emigrantëve në Shqipëri 

 

Në Durrës  dhe Sarandë  metoda për të identifikuar familjet e emigrantëve dhe adresat e 
tyre do të jetë pyetja e studentëve të këtyre qyteteve. Pas identifikimit të një grupi të 
caktuar familjesh e adresave u bë përzgjedhja e 140-180 prej tyre  

U  trajnuan 12 intervistues në afatin prej 10 – 15 ditë për çdo qytet. 

Intervistuesit u ndanë në grupe me nga dy deri ne tre vetë kryesisht studentë që janë në 
proces mbrojtjeje dipllome. U zhvillua kontrolli në mënyrë të rastësishme për vërtetësinë 
e plotësimit të disa prej pyetësorëve. 

Ndërsa përsa i përket pyetësorit të dytë në lidhje me emigrantët që jetojnë jashtë, ai u 
zhvillua në portin e Durrësit, Vlorës dhe të Sarandës, në pikën kufitare të Kakavijës dhe  
aeroportin e Rinasit-Tiranë në muajin Gusht dhe Dhjetor që është dhe fluksi më i madh i 
kthimit të tyre në Shqipëri për pushim.Për këtë pyetësor u përdoren të njëjtat grupe, 
kryesisht  për Durrësin dhe Aeroportin e Rinasit. 

 Në pjesën e fundit, pasi  u mblodhën të dhënat nga pyetësorët, u bë dhe  
përpunimi i tyre me program statistikor si SPSS, paraqitja nëpërmjet 
tabelave,grafikëve etj. si dhe nxjerrja e konkluzionevedhe rekomandimeve pasi u 
krahasuan  me rezultatet e pritshme  

 

 Rëndësia potenciale dhe fushat e aplikimit të rezultatit të pritshëm të 
studimit 

Amerika në kohë krize hodhi parrullën :  -Është ekonomia, budalla 

Në kushtet specifike të Shqipërisë janë : remitancat . U pa se ç’pasoja të rënda ka 
rënia e tyre për bilancin e pagesave dhe jo vetëm. 

E rëndësishmë është të tregojmë dhe rekomandojmë në punimin tonë mundësitë dhë 
rrugët për të zbutur efektin negativ, që shkaton rënia e këtyre remitancave në 
ekonomi. Ku mund të aplikohen rezultatet e këtij studimi. 

 

Korigjimi i efektit negativ është qëllimi, i cili und të arrihet në disa drejtime. Le të 
kujtojmë pak rëndësinë e SME-ve. Pikërisht këto biznese të vogla janë një nga 
mundësitë për ti shndërruar kursimet e emigrantëve, që kthehen për gjithmonë në 
histori suksesi ekonomik, që do zbusë mungesën e remitancave të këtyre ish-
emigrantëve. Vetëm në këtë drejtim janë një sërë masash, që mund të ndërmerren me 
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efekte shumë pozitive. Nisma one stop shop rezultoi e dobishme për lehtësimin e 
themelimit të një SME-je. Politika më të zgjuara kreditimi për këto SME realisht 
mund të bëjnë shumë për zëvendësimin e remitancave me IHD. Le të kujtojmë këtu 
nismën, që lindi në Indi me mikro-kreditë për investimet familjare, për të kuptuar se 
sa shumë rezultate mund të arrihen edhe duke investuar shuma të vogla kapitali. 

Politika më të zgjuara taksash dhe tarifash të vendosura nga pushteti lokal, që është 
përfituesi i taksave të biznesit të vogël, mund të ndikojnë shumë në këto investime, 
me qëllim që paratë që vinë nga remitancat të zëvendësohen nga burimet e brendshme 
pikërisht nga SME ekonomikisht të suksesshme.Bankat që në disa raste kanë 
akumuluar kredi të këqija për shkak të kreditimit me shuma të mëdha për biznese të 
mëdha të lidhura me politikën(fabrika birre, firma ndërtimi apo kompani qëndrash 
tregtare), fare mirë mund të investojnë në të tilla SME, ku duhet të akumulohen 
qindra kredi të këqija për të pasur impaktin e tre katër kredive të këqija për biznesin e 
madh. 

Normalisht trajtimi i qindra kredive të vogla është i lodhshëm dhe i bezdisshëm për 
oficerët e kredive, por kjo ndihmon ekonominë dhe ul  rriskun për vetë bankat në këto 
kohë krize sipas parimit të diversifikimit të lëshimit të këtyre kredive.Ndoshta edhe 
vetë qeveria mund të krijojë një fond modest garancie për kreditimin e SME-ve 
përfshirë këtu edhe ato të krijuara me kursimet e emigrantëve, që kthehen 
përgjithmonë në atdhe. 

Mungesa e remitancave mund të kompensohet edhe nga IHD-të. Jo thjesht duke 
privatizuar me blerës të huaj copat e fundit të pronave publike, apo edhe më keq duke 
lejuar, që nën petkun e IHD-ve në Shqipëri të vendosen industri dhe teknologji 
ndotëse, që ose janë të ndaluara ose rreptësisht të kufizuara në vendet e BE-së. Të 
tilla investime në trajtën e fabrikave të cimentos, shesh stokimeve të karburanteve, 
impjanteve të skrapit etj.  

Të tilla IDH, ndonëse në vlerë monetare mund të zëvendësojnë humbjet në bilancin e 
pagesave të shkaktuara nga rënia e remitancave, por dëmet, që i shkatojnë ekonomisë 
sidomos në perspektivën afatgjatë, mund të kalojnë edhe përfitimet, që vinë prej tyre. 
Do të ishte e pëlqyeshme, që rënia e remitancave të zbutej me IHD në fusha të 
teknologjisë së lartë, apo të shfrytëzimit të burimeve lokale shqiptare si psh. përpunim 
të produkteve të bujqësisë shqiptare, investime në industrinë e turizmit , jo thjesht 
para por edhe kohë, transferim përvoje menaxheriale etj.  

Po ashtu me interes do ishin edhe investimet në nxjerrje përpunimin e mineraleve 
duke shfrytëzuar konjukturat e favorshme në bursën ndërkombëtare të mineraleve, si 
dhe investime në fushat e energjisë së rinovueshme(jo thjesht vjedhje e tokave 
shtetërore dhe ato tëtë fshatarëve shqiptarë), por transferta teknologjie. 

Me interes do ishin dhe investimet deri në 10-15 milion euro gjithnjë në zbatimin e  
teknologjive të reja. Pak rëndësi ka nëse do bëhej fjalë për investime në agro-industri 
si për sera moderne me ngrohje, impiante ujitje me pikën e ujit në rrënjën e bimës apo 
rritjen artificiale të peshkut bio të kombinuar me kultivimin bio të perimeve të 
ndryshme duke riqarkulluar ujin e baseneveetj.etj. Këto IHD jo vetëm do plotësonin 
mungesën e valutës, që shkaktohet nga rënia e remitancave, por do krijonin edhe 
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vende pune për ish emigrantët shpeshherë edhe në përshtatje me kualifikimin dhe 
përvojën, që ata kanë fituar gjatë qëndrimit në Greqi. 

 

 

 Rezultatet dhe qëllimet e pritshme  
Rezultatet e pritshme nga ky punim kanë lidhje me qëllimet dhe objektivat e këtij punimi. 
Ky punim do të identifikojë e përvijojë : 

 

1- Një tablo sa më të plotë të gjendjes së remitancave të emigrantëve shqiptarë 
 

2- Trendi i tyre në vitet 2010,2011 e në vazhdim do të jetë në rënie për shkak, jo 
vetëm të shkëputjes graduale të lidhjeve të  një pjese të emigrantëve  me Atdheun, 
por edhe për shkak të rënies së të ardhurave të pjesës tjetër të tyre  si rezultat i 
krizës ekonomike, që ka prekur në një masë të madhe Greqinë e në një masë më 
të vogël Italinë. 
 

3- Pritet që një pjesë e remitancave  për një periudhë afat-shkurtër të zëvendësohet 
nga investimet e kursimeve të atyre emigrantëve që kthehen në atdhe 
 
 

4- Ky studim mund të jetë i dobishëm për formulimin e politikave të reja ekonomike 
nga ana e organeve vendimmarrëse shqiptare. Këto poltika normalisht mund të 
trajtojnë fusha të tilla si : 
- Mbulimin e fondeve të munguara nga remitancat në rënie me burime të tjera 

financiare 
- Adoptimin e strategjive për të mirëpërdorur investimet e emigrantëve në 

ekonominë kombëtare 
- Zëvendësimi gradual i modelit ekonomik të zhvillimit të mbështetur mbi 

remitancat në një model të mbështetur mbi investimet e brendshme të 
kombinuara me masa të gjithëanëshme për ta bërë vendin sa më tërheqes për 
investimet e huaja 

- Ndikimi i remitancave në zhvillimin makroekonomik të Shqipërisë. 
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I. KREU  I :  Emigracioni dhe remitancat 

 

*** Migrimi nuk është një fenomen i ri , ai as nuk është një dështim i zhvillimit , por 
edhe nuk e zëvëndëson atë .......... Migrimi është një proces ekonomik , social dhe 
politik që prek ata që lëvizin , ata që qëndrojnë pas dhe vendet ku këta emigrantë 
vendosen ... 
 
Në vitin 1989 ,Aristide Zolber, i cili është marrë shumë me studimin e migracionit 
ndërkombëtar , shkruante se sikur të gjitha vendet e botës të përbëheshin nga 
Shqipëria nga njëra anë dhe Japonia nga ana tjetër ,nuk do të ishte e nevojshme të 
studiohej migrimi ndërkombëtar [1] 
 
Jo më larg por një vit më vonë ky pohim nuk qëndronte më, valë masive të 
njëpasnjëshme, kryesisht ilegale dhe kaotike e bënë Shqipërinë një nga vendet më të 
prekura të botës nga ky fenomen.Ky fenomen jo vetëm që nuk ka përfunduar por 
vazhdon dhe sot e kësaj dite.E vetmja gjë që ka ndryshuar në të  është intesiteti i tij  
në faza të ndryshme të tranzicionit shqiptar. 
 
Sipas [4] që prej vitit 1990, viti i fillimit të tranzicionit, rreth 800,000 shqiptarë kanë 
emigruar jashtë vendit kryesisht në Greqi dhe në Itali.Ndërsa migrimi i brendshëm ka 
përfshirë qindra mijëra  të tjerë. 
Një nga aspektet më të rëndësishme të këtij fenomeni, i cili ka një ndikim të madh 
ekonomik  e social, janë remitancat. 
 
Remitancat përbëjnë një potencial të madh për  rritjen ekonomike sidomos në vendet 
si Shqipëria, e cila ka një diasporë të madhe dhe ku vlera e dërgesave në para tejkalon 
ndjeshëm vlerën e IHD dhe asistencën për zhvillim të donatorëve. 
Moreno-Fontes Chammartin dhe Chantú-Bazaldúa (2005) në punimin e tyre [3] kanë 
theksuar se dërgesat në para janë transferta private dhe duhet të përdoren një sërë 
stimujsh për ti kanalizuar ato në një investime prodhuese. 
 
Gjithashtu, nëse egzistojnë institucione për të absorbuar dërgesat në para dhe 
kursimet, si dhe për ti bërë ato të disponueshme për sipërmarrësit vendor, ndikimi i 
tyre në zhvillimin ekonomik ka të ngjarë të jetë i madh (Talyor 1999)  
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1.1 Emigracioni dhe remitancat në botë 
 

1.1.1 Korrelacioni ndërmjet emigrimit dhe remitancave 
 

Shumica e studiuesve të fenomenit të  emigracionit ekonomik e konsideronin këtë 
emigracion si një fenomen relativisht dëmtues për ekonominë e vendit të origjinës. Një 
konsideratë e tillë  ndeshet në punimet e studiuesve deri në  fillim të viteve 80-
të.Kujtojme këtu studimin e ndërmarrë nga Grubel dhe Scott(1966)[18], po ashtu edhe 
punimi i Bhagwati dhe Hamada në 1974 [19] apo edhe studimi i kryer nga Knock dhe 
Lelands[20]  në vitin1980. Për këta studiues emigrimi i një pjese relativisht të 
konsiderueshme të krahut të punës nga vendet e origjinës konsiderohej i dëmshëmpër 
ekonominë e këtyre vendeve. Sipas  [18],[19],[20] ky emigrim prekte kapitalin njerëzor 
dhe çrregullonte tregun e punës në këto vende.  

Pra kishim një humbje të të ardhurave. Faktikisht një humbje e tillë e të ardhurave është e 
përkohshme, sepse mbasi emigrantët fillonin punë në vendin pritës, ato normalisht  
fillonin të dërgonin para në vendin e origjinës. Ky fluks parash, pra remitancash plus 
edhe efekti i të ashtuquajturës transfertë e teknologjisë, e tejkalonte efektin fillestar 
negativ në tregun e punës të vendit të origjinës .  

Po ashtu tejkalohej edhe   rrudhja fillestare e të ardhurave po në vendet e origjinës. Këta 
studiues kishin vëzhguar vetëm tkurrjen relative të ekonomisë në vendet e origjinës, por 
jo efektet pozitve të remitancave në një stad pak më të vonshëm. Efekti remitancë 
shoqërohej njëkohësisht në mjaft raste edhe nga transferime teknologjish nga vendi pritës 
në drejtim të vendeve të origjinës të emigranëve. 

Këto studime[18],[19],[20] gjithsesi bazoheshin në të dhëna jo shumë të besueshme për 
përmasat reale të remitancave kryesisht për shkak të transferimit të këtyre remitancave në 
një masë jo të vogël nëpërmjet rrugëve jo formale.  

Siç do të trajtohet edhe në studimin tonë, fenomeni i transferimit nëpërmjet rrugëve jo 
formale është karakteristikë edhe për remitancat e emigrantëve shqiptarë. 

Në studimet e kryera vitet e fundit nga ekonomistë të shquar kryesisht në SHBA, por jo 
vetëm,  kemi jo thjesht studime të fluksit të remitancave por edhe të përdorimit të tyre në 
vendin e origjinës së emigrantëve. Në studimin tonë, duke u mbështetur në këtë përvojë 
të përparuar botërore, ne kemi trajtuar edhe aspektin e mënyrës së përdorimit në Shqipëri 
të fondeve të siguruara ng këto remitanca[4],[6],[7],[8],[22] 

Ekonomistët Jung dhe Martinez në një studim të tyre [46] për përdorimin në Atdhe të 
remitancave të emigrantëve filipinas nxjerrin disa konkluzione të  rëndësishme. Sipas tyre 
remitancat në Filipine kanë efektin e një “jastëku”, amortizatori social. Këto të ardhura 
ndihmojnë familjet e emigrantëve për të mbijetuar. Njëkohësisht këto para, që shpenzojnë 
familjet e emigrantëve hynë në qarkullimin e ekonomisë, duke kontribuar në rritjen e 
konsumit. Rritja e konsumit automatikisht shërben për gjallërimine të  tregtisë me pakicë, 
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por edhe të grosistëve. Ndikim vërehet edhe te prodhimi vendas i mallrave të konsumit 
sidomos i mallrave të konsumit të gjerë. Këto dy studiues konkludojnë, që paratë e këtyre 
remitancave indirekt shërbejnë në zbutjen e varfërisë në shkallë vendi dhe në një 
gjallërim të sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë filipinase. 

 Rasti i Filipineve është i ngjashëm si dy pika uji me rastin e efekteve, që japin remitancat 
në Shqipëri.Në studimin e tyre [46] Jung dhe Martinez kanë përdorur metodën e 
variablave instrumentalë dhe  rëndësi e veçantë i kushohet edhe përdorimit të këtyre 
remitancave në vendin e origjinës. Ndonëse në një masë mjaft më të ulët sesa përdorimi i 
remitancave për mbijetesë familjare, studiuesit vërejnë se në Filipine remitancat deri diku 
janë përdorur edhe si “high return investments” dmth. investime me vetshlyerje të 
shpejtë. Të tilla investime realizohen jo thjesht me paratë e remitancave,por edhe për 
shkak të ekspertizës, përvojës dhe transfertës së teknologjisë, që emigrantët  filipinas 
bëjnë nga vendi pritës drejt vendit të origjinës (Filipineve).  

Pra shembuj suksesi në Amerikë,RFGJ, Suedi, Belgjikë etj. transplantohen në Filipine 
bashkë me paratë e remitancave të emigrantëve filipinas. Në shumicën e rasteve këto 
sipërmarrje të finacuara pjesërisht apo edhe tërësisht me paratë e transfertave rezultojnë si 
investime të suksesshme. 

 

1.1.2 Dëmi moral si pasojë e remitancave 
 

Një studim i Adams-it (i vitit 2006) [48] i përqëndruar në emigrantët guatemalas dhe i 
porositur e financuar nga Banka Botërore arrin në konkluzione të ngjashme me studimin 
e emigracionit filipinas. Gjithsesi Adams në studimin e tij [48] trajton edhe një aspekt 
tjetër të ndikimit të remitancave në ekonominë e vendit të origjinës. Ai trajton të 
ashtuquajturin “moral hazard”, që mund ta përkthejmë si dëmi moral. Adams-i vëren se 
në Guatemala remitancat e emigrantëve kryesisht në SHBA ishin mjaft të bollshme duke 
pasur parasysh edhe varfërinë e përhapur gjerësisht në Guatemalë. 

 Pra emigrantë guatemalas relativisht të mirë paguar në Amerikë, krahasuar me nivelin e 
pagave në Guatemalë , dërgojnë remitanca konsistente në Atdhe.Qeveria e  Guatemalës 
ndihej mjaft komode me këtë burim të ardhurash, i cili sillte disa beneficie shumë të 
rëndësishme për qeverinë. Këto remitanca zbusnin varfërinë jo vetëm në familjet e 
emigrantëve por në të gjithë shoqërinë. Zbutja e varfërisë  automatikisht ulte tensionet 
sociale duke e bërë më të lehtë punën e qeverisë për të qeverisur apo më mirë të themi për 
të sunduar popullin e vet. 

 Presioni i flukseve të papunësisë për shkak të përqindjes së lartë të rinisë në popullsinë e 
Guatemalës, po ashtu zbutej nga emigracioni në SHBA. Shkurt qeveria ishte e lumtur, që 
paratë e remitancave zbusnin varfërinë dhe largonin urinë nga bidonvilet e periferisë, 
sidomos të kryeqytetit.Ky qëndrim i gabuar i elitës qeverisëse në Guatemalë është 
diametralisht i kundërt me qëndrimin e qeverisë meksikane ( si qeverisë federale edhe 
asaj të shumicës së shteteve përbërëse të Meksikës).  
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Në studimin e Chami dhe Fullenhamp-it dhe Jahjah-s të vitit  2003,[47] të përqëndruar në 
shtetin e Zacatecca-s (Meksikë) nënvizohet fakti i qëndrimit aktiv të qeverisë së 
Zacatecca-s por edhe i qeverisë federale të Meksikës. Për të mobilizuar e përdorur 
remitancat e emigrantëve në zhvillimin e ekonomisë së shtetit  veçanërisht të rajoneve më 
pak të zhvilluara, janë përdorur disa incentivë, me zgjuarësi e të bazuar në gjykimin e 
shëndoshë (common sense). Qeveria e shtetit nga fondet e veta për zhvillim, por 
pjesërisht edhe me fonde federale investon tre dollarë për çdo një dollarë të investuar nga 
paratë e remitancave për të përmirësuar infrastrukturën lokale.  

Normalisht nuk bëhet fjalë për mega projekte. Faktikisht investimet konsistojnë në rrugë 
të ngushta , madje edhe në rrugë të shtruara vetëm me çakull, në ura modeste, puse uji 
artezianë ose, që vihen në punë me anë të mullinjve të erës, rikonstruksion i shkollës së 
fshatit, ndërtimi i bankove frigoriferike komunale apo pagimi mbi baza komunale i 
ndërzimit artificial për të përmirësuar racën e bagëtive në pronësi të familjeve të 
emigrantëve. 

 Me kontributin e fondeve federale dhe të fondeve nga remitancat në disa raste është 
realizuar edhe lidhja e komuniteteve të vogla me rrjetin kombëtar (shtetëror) të 
shpërndarjes së rrymës elektrike. Në qytete, partneriteti i fondeve nga remitancat, 
fondeve shtetërore është përdorur për lidhjen e tubave të ujrave të zeza në distriktet e 
varfra me kolektorët dhe depuratorin e qytetit, si edhe për shtrimin e rrjetit terciar të 
tubacioneve të ujit të pishëm, apo edhe për ndriçimin pedonal në lagjet e varfra,ku ka 
edhe shumë familje,të cilat kanë më së paku një pjesëtar të tyre emigrant kryesisht në 
SHBA. 

 

1.1.3 Emigrantët dhe transferimi i teknologjisë 
 

Nga studimet e bëra mbi ndikimin e emigracionit në ekonomitë e vendeve pritëse 
[4],[6],[7]është vërejtur se emigracioni dhe remitancat errjedhura prej tij deri në një masë 
të caktuar kanë edhe një ndikim jo thjesht monetarnë këto ekonomi. Trajtimi i 
remtancave thjesht si flukse parash nga vendi pritës drejt vendit të origjinës është një 
qëndrim  relativisht semplist.  

Një pjesë e emigrantëve të botës së tretë, ku dallohen emigrantët nga vendet e Afrikës 
frankofone,por edhe nga vendet e vogla të Amerikës Latine si psh. Salvadori, Belize 
Hondurasi e deri diku edhe Nikaragua krahas dërgimit të parave bëjnë edhe dërgesa 
makinerish e paisjesh të teknologjisë së përparuar,ose të paktën shumë më të përparuar se 
ajo ekzistente në vendin e origjinës.  

Skema funksionon kështu: Pasi emigranti ka siguaruar mbijetesën fizike të pjesës së  
familjes në vendin pritës si edhe të pjesës tjetër në vendin e origjinës, fillon të mendojë 
(jo në të gjitha rastet) edhe për të investuar në vendin e origjinës. Normalisht 
paisjet,makineritë,kartat teknologjike etj me të cilat ai është familjarizuar në vendin pritës 
blihen me kursimet e emigrantit dhe në vend të remitancave klasike dmth shumave të 
parave kemi transferim të këtyre aseteve nga vendi pritës në vendin e origjinës. 
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 Në parantezë këtu mund të kujtojmë sesi emigrantët tanë në Greqi por sidomos në Itali të 
favorizuar edhe nga afërsia fizike transferonin makineri,paisje,  automjete pune apo me 
përdorim të dyfishtë. Të tilla makineri, automjete e pajisje edhe të përdorura ishin 
përgjithsisht më të mira,më moderne e më efiçente se ajo, që kishim trashëguar nga 
komunizmi. 

 Sipas studimeve të ndërmarra ndër emigrantët nga vendet e Amerikës Qëndrore në 
SHBA [47], rezulton se transferta të tilla janë relativisht të shpeshta dhe relativisht të 
lehta për tu përshtatur me ambientin ekonomik të këtyre vendeve.  

Këta emigrantë latino amerikanë preferojnë të shndërrojnë një pjesë të parave të 
remitancave të tyre në makineri dhe paisje edhe për shkak të familjarizimit, që ato kanë 
me këto makineri e paisje,çmimeve të tyre të pranueshme si edhe kostos jo të lartë të 
transportit., për shkak të afërsisë gjeografike të SHBA-së me këto vende. 

 

1.1.4 Emigrantët dhe investimet e huaja 
Në pamje të parë mund të duket se investimet e huaja dhe emigrantët nuk kanë lidhje të 
drejtpërdrejtë me njëri tjetrin. Në fakt nuk është kështu. Në vendet e Afrikës frankofone 
por edhe në vendet fqinje me Republikën e Afrikës së Jugut vërehet një ndërthurje e 
emigracionit me investimet e huaja.  

Kjo simbiozë ndeshet kryesisht në sektorin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme. Në këto 
vende, që përgjithsisht kanë mungesë të theksuar kapitali të lirë, investimet në 
ndërmarrjet e vogla e të mesme janë të mirëpritura krahas mega projekteve apo 
investimeve nga kompani me famë botërore apo të paktën rajonale.  

Të tilla investime  kryhen përgjithësisht në kuadrin e marëdhënieve personale ndërmjet 
emigrantëve dhe investitorëve potencialë, që janë shtetas të vendit pritës të emigrantëve. 
Zakonisht skema funksionon kështu: Emigranti informon punëdhënësin e tij apo njerëz të 
afërm ose të njohur të punëdhënësit ose edhe njohje personsale, që emigranti ka në 
vendin pritës, për ambientin ekonomik në vendin e origjinës. Investitori me nuhatjen e tij 
prej sipërmarrësi  arrin të kuptojë se në vendin amë të emigrantit ekziston një mundësi 
ekonomike për të bërë biznes me normë fitimi më të lartë se në atdheun e investitorit.  

Duke përdorur edhe njohjet personale të emigrantit investitori i huaj pasi eksploron 
realitetin ekonomik,social e politik të vendit të origjinës, vendos të investojë në këtë 
vend. Shpesh emigranti në fjalë ktheht në vendin e origjinës tashmë si fuqi punëtore 
përgjithsisht e kualifikuar e punësuar në biznesin e investitorit të huaj.  

Në një numër jo të vogël rastesh investitori i huaj preferon të përfshijë edhe emigrantët në 
këtë investim, qoftë edhe si partnerë me përqindje fare minore kapitali. Vepron kështu 
për të rritur interesin dhe përkushtimin e ish emigrantit në këtë sipërmarrje. Në këtë rast 
kemi një ndërrthurtje të investimeve të huaja me një pjesë të remitancave nga emigracioni 
të përdorura për investime.  
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Shembuj të tillë nga Amerika Latine apo nga vendet e Afrikës Perëndimore janë shumë të 
ngjashme me dhjetra e dhjetra histori sipërmarrjeje në Shqipëri,ku investitori 
përgjithësisht grek ose italian bashkëpunon me ish emigrantin shqiptar për të realizuar një 
sipërmarrje(investimtë të huaj) në Shqipëri. Të tilla investime duken se po shtohen në 
vendin tonë veçanërisht pas krizës ekonomike, që ka mbërthyer dy vendet fqinj. 

 Gjithsesi investitorët grekë të industrisë së veshmbathjeve për të reduktuar kostot e 
prodhimit në kushtet e krizës kanë preferuar Bullgarinë si vend për të transferuar të tilla 
aktivitete. Madje në shumicën e rasteve këto transferta janë realizuar në bashkëpunim me 
partnerë bullgarë kryesisht ish emigrantë në Greqi para se Bullgaria të bëhej antare me të 
drejta të plota e BE-së. 

 

1.1.5 Emigracioni, remitancat dhe “brain drain”-emigrimi i trurit 
Studiuesit e emigracionit në përgjithësi pak e vlerësojnë humbjen e kapaciteteve 
intelektuale për vendin e origjinës si rrjedhim i emigrimit të fuqisë punëtore super të 
kualifikuar.Thuajse në  çdo vend në zhvillim trendi i emigrimit  përfshin fuqinë punëtore 
të pakualifikuar ose mesatarisht të kualifikuar.  Në këtë kontekst nuk kemi fenomen të 
emigrimit të trurit,i ashtuquajturi “brain drain”. Përjashtim bëjnë këtu emigrimet për 
shkak të luftrave apo persekutimeve me bazë etnike, fetare etj. 

 Tipike  janë emigrimet e ebrejve të përndjekur nga Hitleri, apo emigrimet e shtresave të 
larta të shoqërisë së vendeve të lindjes nga pesekutimi komunist e deri te emigrrimi me 
dhunë i pakicës turke në Bullgari nga persekutimi i regjimit komunist të Zhivkovit në 
mesin e viteve 80-të shekullit të kaluar. Dekadat e fundit ky trend po ndryshon 
disi.Gjithnjë e më tepërnë vendet në zhvillim vihet re një emigrim i fuqisë punëtore super 
të kualifikuar deri në nivelin e shkencëtarëve të mirëfilltë. 

 Madje SHBA për të inkurajuar një emigrim të tillë ka aplikuar  një tip të veçantë vize 
hyrëse për të tillë emigrantë jashtë planit të llotarisë vjetore të emigrimit. Gjermania 
federale një nga vendet më konservatore përsa i përket pranimit të emigrantëve  të rinj, 
për  shkak të nevojave të tregut po përpiqet të fusë një sistem të përafërt me atë  amerikan 
për të inkurajuar emigrimin në Gjermani të fuqisë punëtore super të kualifikuar, 
veçanërisht në fusha të tilla si informatika, metalmekanika,etj. 

 Këta emigrantë të superkualifikuar janë shumë më të paguar se emigrantët e 
zakonshëm.Normalisht  në këtë këndvështrim një pagesë e mirë është para kusht për 
remitanca të larta. Sigurisht të tillë emigrantë dërgojnë remitanca të larta në vendin e 
origjinës, por ndikimi i tyre në ekonomi konsiderohet negativ, sepse  impakti i mungesës 
së kësaj fuqie punëtore shumë të kualifikuar ia kalon efektit pozitiv të remitancave, që 
dërgojnë ato.  
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Ekonomistët Docquier dhe Marfouh [49] në studimin e tyre të vitit 2006 vërejnë se efekti 
pozitiv i remitancave, që dërgojnë këta emigrantë shumë të kualifikuar është shumë më i 
paktë se dëmi që i shkaton mungesa e tyre ekonomisë kombëtare, vecanërisht në sektorin 
e menaxhimit. Nga studimi [49] rezulton se rreth 85% e këtyre emigrantëve në vendin 
pritës punojnë në punë me kualifikim të lartë si biznesmenë,mësues madje edhe pedagogë 
universitetesh, teknicienë të ndryshëm, konsulentë madje edhe në pozicione 
menaxheriale.  

Normalisht mungesa të tilla në ekonominë e vendit të origjinës ndihen shumë më tepër 
sesa mungesa e një numri shumë më të madh punëtorësh të pakualifikuar ose pak të 
kualifikuar.Emigrimi i personave të tillë me kualifikim të lartë është veçanërisht i 
dëmshëm për vendet e vogla. Studiesit e mësipërm sjellin shembuj nga Grenada, Guajana 
dhe Xhamajka për të ilustruasr dëmin, që sjell emigracioni i këtij tipi.  

Në konteksin shqiptar, nëse nga Shqipëria do të emigronin 50 programues kompjuterash 
do të ishte njëlloj sikur të emigronin nga Indija 16 000 programues kompjuterash. Për 
vende të vogla emigrimi i  fuqisë punëtore shumë të kualifikuar është veçanërisht i 
dëmshëm dhe remitancat e bollshme, që ato mund të dërgojnë kurrsesi nuk mbulojnë 
dëmin ekonomik, qe i shkatohet ekonomisë kombëtare nga mungesa e kësaj fuqie 
punëtore shumë të kualifikuar. Në studim [49] jepen shembuj sesi vende të ndryshme në 
zhvillim krijojnë modele me incentivë të efektshëm për të mos lejuar emigrimin e këtyre 
punëtorëve shumë të kualifikuar.  

Kina psh. në vitin 2005 kishte 125 000 shtetas të saj, që studionin në universitetet 
amerikane si studentë apo edhe në nivele pasuniversitare. Nga kjo “armatë “ e 
superkualifikuar rastet e emigrimit (qëndrimit pas studimeve) në SHBA janë shumë 
shumë të pakta,ndonëse Zyra e emigracionit në SHBA e stimulon një emigrim të tillë 
duke krijuar lehtësi për ndërrimin e vizës studentore me vizë punësimi dhe për marrjen e 
“Green Card-it”.Vitet e fundit edhe disa vende afrikane si Kenia apo Nigeria kanë 
ndërmarrë programe të ashtuquajtura “brain gain”- të tërheqjes së trurit për të zbutur 
efektet negative të emigrimit të fuqisë punëtore të mirë  kualifikuar. 

 

1.2 Flukset e remitancave dhe remitancat në botë 
 

Sipas klasifikimit të S. Wahba [50], të cilit i referohet Giudici(1998), mund të 
dallojmë katër tipe të remitancave: 
 
1. Remitanca potenciale, e cila përfaqëson kursimet totale të emigrantit. Kjo mund 
të llogaritet duke zbritur nga të ardhurat shpenzimet personale të 
domosdoshme të emigrantit në vendin e emigrimit. 
 
2. Remitanca konstante, e cila përfaqëson sasinë minimale të të ardhurave që 
emigranti dërgon për të plotësuar nevojat e domosdoshme të familjes në 
vendlindje. 
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3. Remitanca shtesë, e cila përfaqëson shumën shtesë të të ardhurave kundrejt 
sasisë konstante të dërguar nga emigranti. Ajo synon të përdoret jo për të 
plotësuar nevojat e domosdoshme të familjes, po për investime në veprimtari 
prodhuese ose financiare. 
4. Remitanca e kursyer, e cila përfaqëson shumën e kursimeve që emigranti nuk ka 
për qëllim t'i dërgojë në formë remitance dhe që parapëlqen ta investojë në 
vendin e emigrimit. 
 
 
Duke shënuar me: 
Y = të ardhurat e emigrantit në vendin e migrimit; 
C = konsumin e domosdoshëm të emigrantit; 
c = nevojat e domosdoshme të familjes së emigrantit; 
S = kursimet e emigrantit 
Mund të shkruajmë: Y = C + c + S 
 
 
Ne mund t’i përmbledhim tipet e ndryshme të remitancave si më poshtë: 
R = c + aS + (1 – a)S = c + S ku : 
R = remitanca potenciale; 
c = remitanca konstante; 
a = prirja e emigrantit për të dërguar kursimet; 
aS = remitanca shtesë; 
(c +aS) = remitanca e dërguar; dhe (1 – a)S = remitanca e kursyer. 
 
 
Sasia e remitancave të dërguara nga emigrantët në vendin e origjinës përcaktohet nga një 
grup faktorësh, siç janë: 
 

1. Numri i punonjësve, që kanë shkuar dhe punojnë jashtë. 
 

2. Struktura e emigrantëve sipas grupmoshave, sipas gjendjes civile dhe bashkimit 
familjar, sipas shkallës së kualifikimit, sipas afërsisë së vendit të migrimit, sipas 
legalizimit etj.. 

 
3. Kushtet e punës kanë, gjithashtu, një ndikim të fortë te remitancat. Elementet 

kryesore që ndikojnë në këtë rast janë niveli i pagës, i cili ndryshon sipas vendeve 
të migrimit, lloji i  punës, lehtësitë që krijojnë sipërmarrësit vendas për punonjësit 
emigrantë etj.. 

 
4. Sasia e remitancave varet gjithashtu nga siguria, nga shpejtësia dhe nga lehtësia 

për t'i transferuar vlerat monetare në vendlindje. 
 

5. Ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale të vendit të origjinës dhe të 
destinacionit kanë, gjithashtu, një ndikim të madh në sasinë e remitancave të 
transferuara. 
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Remitancat në Botë 
 
Vlerësimet dhe burimet e të dhënave  

Formula për llogaritjen e prurjes së remitancave përdor 3 parametra: 
Emigrantët-dmth nr i pergjithshëm i emigrantëve që banojnë në vendin -i-  por që e kanë 
origjinën nga  vendi  -j- ( pra banojnë në vendin - i -  por kanë ardhur nga vendi - j -) 
 
Përqindja e emigrantëve që dërgojnë remitanca në shtëpi ( që është përqindja e 
emigrantëve që jetojnë në vendin -i- por e kanë origjinën nga vendi -j-  dhe që dërgojnë 
para në shtëpi )    
 
Sasia vjetore – ( që tregon se sa dërgojnë mesatarisht në shtëpi cdo vit ). 
Metodat për mbledhjen e të dhënave për këto parametra jepen në paragrafet 2.1 – 2.3 . 
Përvec këtyre burimeve është bërë një analizë dhe këqyrje vend pas vendi për ato vende 
për të cilat burimet e të dhënave ishin të kufizuara ose pak të besueshme. Kjo jepet me 
detaje në paragrafin 3. 
 

1.2.1 Të dhëna për parametrin “Emigrantët” 
 

GMOD është një matricë 226 X 226 që tregon destinacionin dhe origjinën e emigrantëve 
në mbarë botën. Si edhe me burimet e tjera të të dhënave GMOD – ja fillon me 
informacionin më të saktë të mundshëm, në ë këtë rast censusi i popullatës në vendet 
pritëse ( pra në vendet ku shkon emigranti) rreth  vitit 2000 dhe pastaj hamendësohet, kur 
mungon informacioni. Nuk ka numërim të saktë të emigracionit global, por të dhënat e 
GMOD – së janë vlerësime relativisht të sakta të rrjedhës së emigracionit. 
 
1.2.2 Të dhëna për parametrin “Përqindje” 
Përqindja e emigrantëve që dërgojnë para nxirret nga të dhënat që ofrojnë studimet që 
kemi në dispozicion dhe nga hamendësimi kur na mungojnë të dhënat. Pyetësorët ofrojnë 
të dhëna për emigrantët që pohojnë se dërgojne para në shtëpi. Nga këto të dhëna  del se 
rreth 80% e emigrantëve1 dërgojnë para në vendet e tyre të origjinës dhe kjo shifër është 
marrë  si e mirëqenë në rastet kur mungojnë të dhënat.  
 
Tabela 1.2.2-1 (SHTOJCA A) jep të dhënat ekzistuese për përqidjen e emigrantëve që 
dërgojnë para nëpërmjet koridoreve të përcaktuara të dërgimmit të parave. Përderisa nuk 
kemi të dhëna më specifike për një vend të caktuar këto shifra na ndihmojnë për të 
përcaktuar trendin e përgjithshëm. 

                                                           
1  Mesatarja e rrjedhur nga studimet që kemi është përllogaritur në 72%.Meqenëse statistikat për 
emigracionin u mblodhën rreth viti 2000 u përdor vlerësimi prej 80% i autorit në këtë studim si një mjet për 
të kompesuar në mënyrë modeste efektet e vëzhguara të një trendi rritës përsa i përket remitancave si edhe 
për numër më të ulët  sesa reali i emigracionit ndërafrikan. Kështu që përqindja 80% pasqyron më 
saktësisht realitetin në momentin e kryerjes së këtij studimi dhe na rrit besimin në rezultatet përfundimtare, 
që gjithësesi nuk ndikohen shumë nga ky rregullim . 
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1.2.3 Të dhëna për parametrin “ Sasia vjetore” 
 

Shifrat për sasinë vjetore të dërguar ( shih Tabela 1.2.3 – 1  SHTOJCA  A) janë  nxjerrë 
nga 3 burime të ndryshme dhe mbulon 24 % të emigrantëve në tërë botën: 

 

1.  Burimi i parë ishte të dhëna anketimi për emigrantët, që dërgojnë para ose familje 
që marrin para. Në varësi të anketimit, të dhënat raportohen si sasia dhe 
shpeshmëria e dërgimit ose marrjes ose thjesht si sasia vjetore e dërguar apo e 
marrë. 
 

2. Burimi i dytë janë mënyra e pagimit ( ku përfshihen banka dhe institucione 
mikrokredie) në destinacione të ndryshme në mbarë botën 
 

3. Burimi i tretë janë kompanitë, që bëjnë transferta parash të cilat veprojnë nga 
SHBA2 dhe Afrika Perëndimore3. Këto kompani ofrojnë të dhëna mbi sasitë 
mesatare mujore të dërguara nga emigrantët. 
 

Sasitë mesatare vjetore të dërguara vlerësohen për ato vende ku mungojnë të dhënat duke 
hamendësuar në bazë të vlerave të vëna re në vendet që i përkasin koridoreve të ngjashme 
të remitancave. Tabela 1.2.3 – 1 (SHTOJCA A)tregon mesataret përgjatë rajoneve dhe 
vendeve. 

 

1.2.4 Përshkrime shtesë dhe analiza shtet pas shteti për ato vende, që ofrojnë të dhëna të 
pakta. 

Një nga përbërësit e studimit përfshin kërkime për remitancat në më shumë se 60 vende 
në zhvillim ku të dhënat zyrtare për remitancat ose mungojnë fare ose ku të dhënat 
tregojnë devijime nga normat e vëzhguara në vende me dokumentim me te mirë dhe me 
sjellje të përafërta përsa i përket remitancave. Analizimi sipas shteteve përfshin 
kontrollimin e të dhënave zyrtarenga disa vende pritëse të emigrantëve  përfshirë SHBA-
në dhe vendet e Europës perëndimore dhe të Azisë juglindore. Po ashtu përfshin 
kontrollin e literaturës për emigrimin dhe remitancat në vendet pritëse dhe në vendet 
dërguese. 

 

 

                                                           
2Të dhëna për 82 vende dhe territore nga zyrtari  për zbatimin e ligjit (ECO), një zyrë për sqarimin e të 
dhënave për kompanitë që transferojnë para në Amerikë 
3 Të dhëna për 5 vende Afrikano perëndimore që marin remitanca nga Franca dhe Bregu i Fildishtë sipas 
Money Express, një operator Afrikano Perëndimor që transferon para dhe e zhvillon aktivitetin në Europë 
dhe Afrikë 
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Ky grup vendesh është përcaktuar mbi bazën e vëzhgimit të trendeve të remitancave dhe 
emigracionit. Në këtë kuadër janë identifikuar dy kategori:  

 

a- Vende, ku nuk ka të dhëna për remitancat nga Banka Qendrore në raportet e saj 
për FMN-në apo Bankën Boterore 
 

b- vende ku ka një nënvlerësim të remitancave dhe emigracionit apo ku ka 
mospërputhje ndërmjet shifrave të emigracionit dhe remitancave.Ky ushtrim u 
krye paralelisht me vlerësimin e të dhënave për rrjedhën globale të remitancave 
dhe shërbeu si një mënyre verifikuese. 
 
 

a) Vendet që nuk kanë të dhëna për remitancat në raportet e bankave të tyre 

qendrore për FMN-në dhe Bankën Botërore 

 

Të dhënat e Bankave Qendrore që mblidhen çdo vit nga institucione si FMN-ja dhe 
Banka Botërore përfshinë vetëm 127 vende në vitin 2006. Pra 47 vendet që mbetën nuk 
kanë raportuar asnjë të dhënë. Për disa vende që nuk kanë raportuar të dhëna, remitancat 
përfaqësojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash nga emigrantët si psh. Somalia dhe 
Zimbabve ndër vendet më tipike. Të ardhurat, që hynë në disa vende si psh. Somalia dhe 
Uzbekistani janë me të vërtetë të rëndësishme. 

 

b) Vende,ku emigracioni dhe remitancat nënvlerësohen ose ka mospërputhje midis 

shifrave të emigracionit dhe shifrave të remitancave. 

 

Një vëzhgim i kujdesshëm na tregon që të dhënat për remitancat nga shumë vende ose 
nën vlerësohen ose ka mospërputhje të mëdha ndërmjet rrjedhës së emigracionit dhe të 
dhënave zyrtare për remitancat.  

Psh. mesatarja e fluksit të remitancave për 62 vendet e përfshira në këtë kategori  
prodhon një fluks remitancash prej 140 milion USD në vit për një numër të kombinuar 
emigrantesh prej 1 million njerëzish, dmth. çdo emigrant mesatarisht dërgon vetëm 140 
milion $ në vit në shtëpi. 

Kjo gjë ka shumë pak mundësi të ndodhë.Të tilla mospërputhje midis fluksit të 
remitancave dhe fluksit te emigracionit zakonisht ndodhin për shkak të mbledhjes së 
dobët të të dhënave për remitancat si psh. në vende si Argjentina, Azerbajxhani, Belize, 
Kepi i gjelbir, Etiopia dhe Surinami. 
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1.3 Formula dhe kalkulime (përllogaritje) 
 

Vlerësimi ynë për fluksin global të remitancave llogaritet duke përdorur formulën e 
mëposhtme: 

Remit.  ij = Σ(Emigrant  ij * Përqindja  ij * Sasia vjetore  ij) 
 
Ku: 

i =  vendi  pritës i emigrantëve 

j = vendi i origjines i emigrantëve 

Kështu që: 

Remitij = totali i remitancave të emigrantëve të vendit j, që punojnë në vendin   i 

Emigrantëtij : Numri i emigrantëve nga vendi   j, që punojnë në vendin i. 

Përqindjaij = Përqindja e emigrantëve nga vendi  j,që punojnë në vendin  i  të cilët çojnë 
remitanca në shtëpi. 

Sasia vjetoreij= sasia vjetore e dërguar nga emigrantët nga vendi  j, që punojnë në vendin   
i 

Kështu psh. për emigrantët nga Salvadori në SHBA  ose për armenet në Rusi 
kalkulimi(llogaritja) bëhet: 

Tabela 1.3 – 1 :  Mostra vlerësimi për emigrantët sipas vendit të origjinës dhe 
destinacionit 

Vendi i 
origjinës së 
emigrantëve 

Vendi pritës i 
emigrantëve 

Numri i 
emigrantëve 

Përqindja 
e 

emigrantë
ve që 

dërgon 
para 

Sasia 
vjetore e 
parave të 
dërguara 

Remitancat që 
meren nga vendi i 
emigrantëve prej 
vendit pritës të 

emigrantëve 

Salvador SHBA 942,842 70 % 4500 $ 2,969,952,300 $ 
Armenia Federatë Ruse 481,328 80 % 1800 $ 693,112,320 $ 
 

Formula na jep një set të dhënash të 51,000 fushave që përmbajnë këtë informacion. 
Tabela në shtojcë tregon informacionin për sasitë vjetore të remitancave të grupuara sipas 
vendeve dhe rajoneve. 
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1.4 Treguesit rajonalë 

Këto indikatorë gjithsesi në të gjitha rastet kanë si burim nivelin e të dhënave që ofron 
secili vend , ndërsa treguesit rajonalë janë përllogaritur si përqindje. 
Masa  e popullsisë është përdorur për të mbajtur nën kontroll  ndikime të padëshiruara në 
rezultatin përfundimtar, për statistikat që i referohen vendeve të vogla. 
 

1.4.1 Shikimi dhe vlerësimi i gjetjeve (rezultateve) 
Aplikimi i formulës sonë në shkallë globale na jep një fluks global të remitancave në 
masën 300 miliardë për të gjitha vendet dhe territoret në zhvillim. Azia është rajoni me 
fluks hyrës më të madh të remitancave, e ndjekur nga Amerika latine dhe Karaibet (shiko 
tabelën 4). Këto konkluzione janë të përafërta me të dhënat statistikore për remitancat në 
vendet ku bankat qendrore janë më të sakta për shkak të një rregjistrimi sistematik të 
flukseve të remitancave apo për shkak të përmirësimeve të kohëve të fundit të metodave 
dhe procedurave të numërimit. Kështu mund të përmendim vende si Armenia, Salvadori, 
Gana, Xhamajka, Meksika dhe Moldavia. Në të gjitha këto raste përqindja e diferencës 
ndërmjet statistikës zyrtare dhe vlerës së përafërt është 10% ose edhe më pak (shiko 
tabelën 5). Vëllimi  i remitancave të këtyre vendeve zë 32% të vëllimit të  të gjitha 
vendeve që kemi vlerësuar. 

Tabela 1.4.1 – 1  Volumet e vlerësuara (të përafërta) të remitancave të emigrantëve 
drejt vendeve  në zhvillim 

Rajonet Sasitë e remitancave të dërguara 
 (në milionë dollarë) 

Azia dhe Oqeania 113  055 
Amerika Latine dhe Karaibet 67  905 

Afrika 38  611 
Lindja e Afërme 28  449 

Europa 50  805 
Totali i gjithë rajoneve në zhvillim 298  825 

 

Tabela 1.4.1 – 2   Statistika e bankes qendrore dhe volume e vleresuara 

Vendi Banka Qëndrore (në 
dollarë) 

Vlerësimi sipas studimit 
(në dollarë) 

Ndryshimi  
(në përqindje) 

Armenia 1  175  000  000 1 188  000  000 1.01 
Kina 22  492  000  000 21  075  000 000 0.94 

Republika Domenikane 2  914   834  000 2 739  000  000 0.94 
Salvadori 3  123  596  000 3 328  000  000 1.07 

India 23  548  000  000 24  504 000 000 1.04 
Xhamajka 1  958  652  000 1  924 000 000 0.98 
Meksika 23 053 000 000 24 254 000 000 1.05 
Moldavia  1 200 567 000 1 027 000 000 0.86 
Filipinet 14 922 600 000 14 651 000 000 0.98 

Taxhikistani 1 120 000 000 1 032 000 000 0.92 
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II. KREU  II  :  Remitancat dhe ndikimi i tyre në ZHEV 

 

2.1 Ofruesit e shërbimeve financiare 
 

Edhe pse sistemi financiar  në Shqipëri është zhvilluar me ritme të shpejta,megjithatë 
mbulimi gjeografik i institucioneve financiare çalon ende në disa pjesë të vendit 
sidomos në zonat rurale. Përdorimi i bankave është relativisht i kufizuar gjithashtu 
produktet finanaciare pothuajse gjithmonë nuk plotësojnë nevojat dhe kërkesat e 
familjeve që marrin remitancë. Ky përdorim i ulët i shërbimeve bankare, për një pjesë 
të klientëve ndikohet pjesërisht nga mosbesimi tek institucionet financiare. Ka një 
preferencë të përhapur për të mbajtur kesh në vend të kursimeve në llogaritë bankare 
(Hernàndez-Coss 2006). [52] 

 

Përveç këtij fakti  disa nga faktorët e rëndësishëm që ndikojnë në përzgjedhjen e 
metodës së transferimit të parave nga emigrantët janë: 

 

Perceptimi i institucioneve financiare, lehtësira për përdorimin e shërbimeve të tyre si 
dhe shpejtësia e transferimit. 

 

Tre metodat e transferimit të parave janë: metoda bankare, metoda me operatorë të 
transferimit të parave dhe metoda e transferimit personal. 

 

2.1.1 Bankat 
 

Shqipëria ka aktualisht 17 banka tregtare shumica e të cilave janë pronë e huaj. 
Bankat kanë 240 degë në të gjithë vendin, megjithëse rrjeti i shumicës së bankave 
është me më pak se 10 degë (Gedeshi & Uruçi 2003 [51];  Hernàndez-Coss et al. 
2006 [52]). Degët janë në të shumtat e rasteve të vendosura në zonat urbane, dhe 
pak banka kërkojnë ta zgjerojnë shtrirjen e tyre në zonat rurale.  

Kjo gjë bën që të lihet popullsia e zonave rurale e pakshërbyer  nga institucionet 
bankare. Në një vlerësim të Bankës së Shiqpërisë vetëm 26% e familjeve që 
marrin remitanca kanë një llogari bankare, një shifër kjo e cila në zonat rurale 
është edhe më e ulët [51],[52]. Kjo është pasojë e mungesit të aksesit në banka në 
këto zona.  

Bankat Shqiptare ofrojnë aktualisht një sërë shërbimesh për emigrantët shqiptarë 
dhe familjet e tyre , duke përfshirë llogari kursimesh dhe kredi. Në përgjithësi të 
gjitha bankat ofrojnë shërbime transferimi dhe  mundësi depozite.  
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Koha mesatare për të bërë një transfertë nga jashtë është 2 deri në 3 ditë pune, 
megjithëse në rastë të veçanta ajo mund të bëhet dhe brënda ditës.  

Nqs. i shofim nën këndvështrimin e kohës, transfertat nëpërmjet bankave bëhen 
më ngadalë se ato me OTP. Por bankat janë shumë konkuruese për sa i përket 
kostove. Komisoni i tyre është nga 0,01-0,2 % të shumës së transferuar. Disa 
banka, nëpërmjet bankave korresponduese ofrojnë falas nga disa vende transferta 
të shumave të vogla (deri në 250 €. 

  Ka banka të cilat ofrojnë hua hipotekimi ashtu siç ka dhe banka të cilat ofrojnë 
lehtësira për huatë për bisnesin. Një ndër shërbimet, që ofrohen nga bankat janë 
dhe shërbimet me kartë, të cilat aplikohen në 19 banka që operojnë në Shqipëri 
duke përjashtuar një bankë e cila nuk e disponon ( Baka e Bashkuar Arabe UBA ).  

Disa banka italiane kanë filluar t’i ofrojnë kartat e parapaguara me një kosto prej 
5 €. Çdo tërheqje nga jashtë kushton 5 € dhe ka një tarifë prej 1€ si komision për 
mbushjen e saj. Disa degë individuale, vitet e fundit kanë filluar të promovojnë 
shërbimet e tyr për emigrantët në pikat kufitare dhe portet por përpjekjet ngelen të 
rastit dhe nuk janë pjesë e një fushate.  

Edhe pse bankat kanë një numër produktesh transferimi dërgesash për emigrantët 
dhe fsmiljet e tyre vetëm pak prej tyre ofrojnë ndonjë produkt financiar që ka 
lidhje me shërbimet e transfertave. Momentalisht produkti i vetëm i lidhur me 
transfertat është kredia hipotekare e cila i lejon emigrantët dhe përfituesit e 
remitancave të blejnë prona të patundshme bazuar në të ardhurat (e 
dokumentuara) të    emigrantëve në vëndet pritëse[52] (Hernàndez-Coss et al. 
2006).   

Baza e klientëve të bankaveqë janë familjet e emigrantëve përbëjnë një grup me 
fuqi të vogël financiare. Është kjo një nga arsyet kryesore të mungesës së lidhjeve 
midis transfertave të remitancave dhe produkteve të tjera bankare. Gjëndja e 
pasigurtë financiare e shumë familjeve, mungesa e kolateralit të tyre, sasitë e 
vogla që transferohendhe prirja për të tërhequr të gjithë llogaritë sa po paratë 
mbërrijnë çon në krijimin e opinionit tek bankat, që ky grup shërben vetëm për 
transfertat e parave. 

Nga njëra anë bankat i konsiderjonë emigrantët dhe familjet e tyre si konsumatorë 
të vegjël ose në fuqi të vogël për produktet e tyre, ndërsa nga ana tjetër bankat 
konsiderohen nga këto emigrantë dhe familjet e tyre si institucione që kanë shumë 
pak për të ofruar. Në sytë e tyre bankat shihen si burokratike, shumë të 
komplikuara si dhe të ngadalta për transfertat e parave. Edhe pse shërbimet e 
bankave janë të lira, këto tarifa për transfertat nuk mund të konkurojnë shpejtësinë 
e OTP-ve.  

Shpërndarja gjeografike e dobët e bankave në zonat urale e dobët si dhe 
mosbesimi i klientëve për sigurinë dhe aksesibilitetin e kursimeve të tyre janë dy 
nga faktorët kryesorë të %-es së ulët të familjeve shqiptare që kanë llogari 
bankare. Një faktor tjetër është edhe shkalla e madhe e mosnjohjes së produkteve 
dhe shërbimeve që bankat ofrojnë.  
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Për shkak të faktit që mundësitë për kursim janë të kuffizuara dhe gjëndjes së 
pasigurtë financiare të emigrantëve dhe familjeve të tyre ato rradhë herë zgjedhin 
psh. llogaritë bankare të cilat mbajnë paratë të bllokuara për një farë kohe sepse 
duan të kenë akses sa më të shpejtë në paratë e tyre. Kjo çon në një përzgjedhje të 
kufizuar të produkteve të duhura financiare. 

Megjithatë ka tregues për një rritje të transfertave të remitancave nëpërmjet 
kanlaeve formale financiare. Ato jane vlerësuar në një masë prej 39% në vitin 
2001 nga 7% në vitin 1994 [51](Gedeshi & Uruçi 2003). 

 Kjo shifër mbështetet nga dëshmi të fryra nga disa banka. Ky fakt të çon të 
mendosh që do të ketë një rënie përkatëse në përdorimin e OTP-ve, gjë që realisht 
nuk ka ndodhur. Përkundrazi duket se ka një largim nga transporti personal. Kjo 
është një arsye që të shtyn të arsyetosh që besimi i emigrantëve në sistemin 
financiar po ringrihet gradualisht. Rritja e depozitave nag 0.7 bilion në 4 bilion $ 
në 2004është tregues i besimit në rritje ndaj bankave[52] (Hernàndez-Coss et al. 
2006).  

Pavarsisht këtij fakti besimi ndaj bankave është ende i thyeshëm, siç u tregua në 
panikun me depozitat në vitin 2002 [51] (Gedshi & Uruçi 2003) ose kriza në 
Amerikë dhe globalizimi i saj  (në Itali, Greqi etj.) në ditët e sotme.  

 

Vlejnë të përmënden për bankat edhe politikat e kreditimit. Edhe pse ato 
ndryshojnë nga njëri qytet në tjetrin, në përgjithësi ato janë shumë kufizuese. 
Shihet një mosbesim nga ana e bankave për të ofruar kredi për NVM-të e reja. 
Disa prej këtyre bankave kërkojnë 12-36 muaj egzistencë biznesi para se ato të 
marin në konsidertë kreditimet. 

 

 Përveç kësaj kërkese kërkohet dhe një kolateral, i cili duhet të jetë sa 150 % e 
vlerës së kredisë. Janë këto arsyet që e bëjnë të pamundur aksesin për kredi për të 
filluar një biznes, si dhe ndekja e kësaj politike bëhet  një pengesë serioze për   
ZHEV-in. Në Shqipëri taktika e ndërtimit dhe operimit të bizneseve pa lejet 
përkatëse përbën problem për bankat. Ato kanë vështirësi në marrjen e 
dokumentave të nevojshëm që ato duan për të pranuar kolateralin. Efektivisht kjo 
e përjashton ekonominë informale të Shqipërisë nga përdorimi i shërbimeve 
financiare formale (me përjashtiim të IMF-ve). 

 

Ndërsa bankat janë të kufizuara në lidhje me NVM-të urbane,shumica e tyre nuk 
sigurojnë kredi për sektorin bujqësor. Ky sektorkonsiderohet me risk të lartë nisur 
nga problemet, që ndeshin njerëzitpër të regjistruar pronat dhe konfliktet e shumta 
ligjore për të drejtëne pronësisë mbi tokën e ndërtesat. Për më tepër, shërbimet e 
dobëta të  ekstensionit, të vlefshme për sektorin bujqësor dhe raportet përabuzimet 
e blerësve të produkteve bujqësore nga pozitat monopoldhe oligopol, shton 
gjithashtu pasigurinë  financiare për ofrimin ekredive për këtë sektor.  
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Ndërsa ka një numër të madh marrësish tëremitancave në zonat rurale, dendësia e 
popullsisë është shumë eulët për të qenë e pranueshme nga bankat për të zgjeruar 
rrjetin etyre edhe në këto zona. Një përjashtim bën banka ProCredit, e cilaka qenë 
më parë një IMF. Kjo bankë jep mikrokredi dhe kredi përfermat përveç dhënies së 
kredive në zonat urbane. Kjo bankë kaedhe një politikë më të lirshme dhe kërkon 
vetëm 6 muaj ekzistencëbiznesi të dokumentuar si NVM para se banka të miratojë 
kredinë. 

Duket sikur ka nivel të lartë fleksibiliteti përsa i përket përmbushjes së kërkesave 
të emigrantëve dhe familjeve të tyre. Bankat Shqiptare u pyetën rreth egzistencës 
së marreveshjeve me bankat e vëndeve pritëse , dhe nga 20 banka duket se 8 prej 
tyre i kanë realizuar këto marrëveshje. Mënyra e shpërndarjes së transfertës nga 
dërguesi tek përfituesi është e ndyshme në banka të ndyshme. Psh : ka banka që 
deklarojnë që transferimi i parave bëhet në kohë reale dhe ka banka të tjera që 
deklarojne që  ky është një proçes i cili në institucionin e tyre zgjat 2 deri në 3 
ditë. 

Nga ky anketim u arrit në konkluzjonin që jo të gjitha bankat që kryejnë 
shërbimin e dërgesave në para të emigrantëve ofrojnë shërbime të transfertave të 
parave në kohë reale , dhe si rezultat janë në një pozicion relativisht jofavorizues , 
krahasuar me operatorët e tjerë formalë të transferimit të  parave ( OTP ). Një 
ndër metodat më të përdorura për kryerjen e transfertave nga bankat është metoda 
SWIFT. 

 

 

2.1.2 Operatorët e Transfertave të Parave (OTP) 

Western Union (WU) dhe Money Gram janë dy OTP-të kryesore në Shqipëri dhe 
kanë një numër prej 300 zyrash së bashku (Hernández-Coss et al. 2006)[52]. WU ka 
avantazhin e një rrjeti të gjithanshëm, duke përfshirë edhe zyrat e postës. WU ka 
marrëveshje edhe me bankat për bashkëpunim, gjë që është një shërbim konkurues 
për shërbimet e transfertave të vetë bankave. 
 
 Rrjeti i gjithanshëm do të thotë që në shumë raste, WU është i pozicionuar më mirë 
për t’u shërbyer klientëve në zonat rurale dhe të margjinalizuara atje ku bankat nuk 
janë të pranishme për shkak të mosfitimit, që rezulton nga baza e klientëve. OTP-të 
kanë menaxhuar të kapin shpejt një madhësi të rëndësishme të tregut të remitanacve 
që përbën 78% të të gjitha remitancave që vijnë nëpër kanalet formale në Shqipëri në 
2005. Ka tre arsye kryesore për të vlerësuar suksesin e OTP-ve në kapjene një tregu të 
tillë të madh: 
 
 

 Shërbim i shpejtë. 
 Në shumë raste, koha e transfertës nuk është më shumë se një orë që paraja 
të transferohet nga jashtë në Shqipëri. 
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 Lehtësia në përdorim.  
Shërbimi i OTP-ve përshkruhet si miqësor për përdoruesin, në veçanti për 
njerëzit me ekspozimtë ulët ndaj sistemit formal financiar. Puna me 
dokumenta është e kufizuar dhe direkte. 
 

 Për emigrantët e parregullt është shpesh alternativa e vetmendaj transportit 
personal të parave. Bankat shpesh kërkojnë dokumenta për të lehtësuar 
transfertën. Megjithatë, OTP-të nuk kërkojnë ndonjë dokument për shuma të 
vogla. 

 

Shërbimi i shpejtë dhe i lehtë i OTP-ve do të thotë që ato, më shumë se bankat, 
përdoren në rastet e emergjencave dhe shpenzimeve të paparashikuara. Familjet e 
emigrantëve janë në gjendje që të kërkojnë para shtesë nga migrantët kur kanë nevoja 
të çastit dhe shërbimet e OTP-ve janë shërbime shtesë për paratë e çuara në shtëpi 
gjatë vizitave vjetore. 
 Megjithatë, kostoja e përdorimit të OTP-ve është e lartë, rreth 5- 10% e shumës së 
transferuar.  
 
Kjo do të thotë që ka mundësi të mira për të kursyer nga emigrantët kur ata të kalojnë 
në transfertat tradicionale bankare. Për më tepër, megjithëse OTP-të janë pjesë e 
sistemit formal financiar ato ofrojnë potencial të ulët për të kontribuar direkt në 
ZHEV. Duke pranuar që shërbimet e OTP-ve në periudhë afatshkurtër janë produkti 
më i përshtatshëm, për disa klientë ka një potencial të gjerë për t’i prezantuar me 
mundësitë e shërbimeve bankare për të përdorur depozitat e kursimit për remitancat 
dhe të ardhurat e tjera. 
 
 

2.1.3 Institucionet e Mikrofinancës (IMF) 
 

Shqipëria ka një numër në rritje të IMF-ve, me një treg kredish prej 5% të totalit të 
kredive. Më të mëdhatë janë Fondi Besa i krijuar në vitin 1994 dhe Partneri Shqiptar 
në Mikrokredi i krijuar në 1998 i cili tani është kthyer në bankë. Ndërsa ata synojnë 
segmente të veçanta të shoqërisë që nuk shërbehen nga bankat tregtare (shpërndarja e 
tyre mbetet e kufizuar) Fondi Besa ka 22 degë dhe PSHM-ja ka pasur 16 degë.  
 
Ata së bashku kanë patur  një klientelë prej 17,000 klientësh, ku Fondi Besa shërben 
në zonat urbane dhe PSHM shërbente  edhe në zonat rurale, përveç zonës urbane. 
IMF-të japin kredi për biznes (edhe për biznese fillestare) dhe japin gjithashtu kredi 
për biznese të paregjistruara. Ndërsa PSHM-ja ishte fokusuar në kredi biznesore, 
Fondi Besa jep edhe kredi konsumatore për arsimim.  
 
Procedurat e kreditimit janë të thjeshta dhe të shpejta. Madhësitë e kredive variojnë 
nga 100 deri në 5000 Euro për kredinë e parë dhe deri në 100,000 Euro për kredi të 
tjera. Madhësia e kredisë është rreth 2,500 deri në 5,000 Euro, për  Fondin Besa. 
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Kostoja mesatare e kredisë është 2% në muaj e llogaritur për masën e kredisë së 
mbetur.  
Ndërsa IMF-të gëzojnë një rritje të madhe, ato janë të kufizuara me ligj për të ofruar 
depozita kursimi. Kjo do të thotë që p.sh. Fondi Besa është i detyruar të tërheqë kredi 
nga bankat tregtare. 
 
 Të detyruar të mbështeten në këtë burim, IMF-të ngrenë koston e produkteve 
financiare. Hyrja në tregun e remitancave dhe kursimeve do të siguronte kapitale të 
lira për IMF-të dhe do t’i mundësonte ato të ofronin interesa konkuruese për kreditë e 
tyre. Nisur nga baza e klientëve të tyre, nga kjo do të përfitonin veçanërisht segmentet 
më të varfëra të shoqërisë.  
IMF-të nuk kanë as bazën ligjore për të ofruar as shërbimet e transfertave. 
 
 Fokusi i IMF në bazën e klientëve të tyre të pashërbyer nga bankat dhe politikat e 
tyre progresive për të mbështetur NVM të si në zonat rurale ashtu edhe ato urbane, u 
siguron atyre një rol potencial kryesor për të promovuar ZHEV-in.  
 
Megjithatë, kufizimet në pranimin e kursimeve dhe kryerjen e transfertave pengon 
efektivisht përdorimin e remitancave nga IMF. Kjo mund të kufizojë shumë ndikimin 
e remitancave në promovimin e ZHEV-it. Megjithatë, një nga IMF-të më të mëdha 
(ProCredit) u kthye në bankë në vitin 1999 . Po kështu dhe   PSHM  ndoqi këtë rrugë 
për të fituar një liçensë bankare në 2007 dhe të filloi shërbimet bankare në 2008.  
 
Kjo rriti  mundësinë për promovimin e ZHEV-it në zonat rurale dhe të 
margjinalizuara. Një ofrues i veçantë i shërbimeve financiare është Shoqata e Kursim-
Kredive. Ka aktualisht 92 shoqata të tilla në të gjithë vendin. Ato kanë bazën ligjore 
për të pranuar kursime dhe për të dhënë kredi, por u shërbejnë vetëm anëtarëve të 
shoqatës dhe brenda bashkësive vendore. Pa dyshim ato janë bërë institucionet më të 
mëdha financiare në zonat rurale me 11,500 anëtarë, duke operuar në 400 fshatra. 
Ashtu si IMF-të ato mbulojnë zona gjeografike të pashërbyera nga banka dhe klientët 
e tyre kryesorë janë NVM-të në zonat rurale [51](Uruçi dhe Gedeshi 2003; Colleye 
2005). 

 

2.1.4 Transporti personal 
 

Transporti personal zë 60% të remitancave të transferuara. Afërsiae dy vendeve pritëse 
lejon që shumica e migrantëve të ligjshëm tëvizitojnë vendet e tyre një ose dy herë në vit, 
gjë që u jep mundësi tëtransportojnë vetë paratë në formën e cash-it [52](Hernández-Coss 
et al.2006).  

Transporti personal konsiderohet më i besueshëm dhe i lirë setransfertat bankare. 
Emigarantët ilegalë, të cilët nuk mund të udhëtojnëvetë, ngarkojnë të tjerët për të bërë 
korrierin, për të çuar paratë e tyrenë atdhe. Megjithatë transporti personal nuk është i 
sigurtë dhe asshërbimi i korrierëve i lirë. Një tarifë prej 1% është normë. 
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 Për mëtepër, ka dëshmi anekdotike që paratë e transportuara nga korrierëtnuk kanë 
arritur në destinacion. Megjithatë, për migrantët ilegalëtransporti personal paraqet të 
vetmen zgjedhje. Në të dy vendet, Italie Greqi, bankat kërkojnë dokumentacion për të 
bërë transferimin, qëdo të thotë se migrantët ilegalë janë të penguar efektivisht t’i 
përdorinbankat për këto shërbime. 

Transporti personal ndikohet nga mosbesimi i vazhduar ndaj sektoritbankar dhe nga 
praktika e përhapur për të mbajtur paratë në kursimeinfomale. Për më shumë, një numër i 
madh i migrantëve e kanëorigjinën nga zonat rurale, të cilat shërbehen dobët nga bankat, 
dukepenguar përdorimin e tyre. Një përfitim shtesë i transportit personalështë se ai bën të 
mundur që marrësi të përdorë zyrat e këmbimit tëcilat kanë kurse këmbimi më të ulëta se 
bankat[51], [52] (Hernández-Coss etal. 2006; Gedeshi 2002).  

Ndërsa transporti personal jashtë kanaleveformale financiare mund të konsiderohet i 
preferueshëm, ka fakte sedisa migrantë pas vizitave të tyre në Atdhe depozitojnë në 
banka atëshumë, që mbetet pas shpenzimeve, që kanë bërë. Megjithatë, se nëçfarë shkalle 
ndodh kjo, nuk është e qartë. 

Transporti personal dhe kursimet informale janë pengesa të qartapër të përdorur 
remitancat për ZHEV. Edhe sikur kjo metodë tëvazhdojë të mbetet zgjedhja e preferuar 
për transport, ndryshimi isjelljes nga kursimet informale në përdorimin e llogarive të 
kursimitdo të paraqiste një hap të rëndësishëm në drejtimin e duhur. 

 

2.2 Mjedisi Politik 
 

Mjedisi politik dhe financiar në Shqipëri është karakterizuar si jonxitës për sipërmarrësit 
nga Banka Botërore. Pavarësisht nga madhësia e remitancave dhe rëndësia e tyre për 
ekonominë e Shqipërisë, ka një mungesë të politikave të përgjithshme dhe strategjive 
legjislative për menaxhimin dhe përdorimin e remitancave [14],[51] (World Bank 2006; 
Uruçi and Gedeshi 2003).  

Dihet që disa nga faktorët që ndikojnë negativisht në mjedisin biznesor mund të 
adresohen në nivel kombëtar, si p.sh. furnizimi i paqendrueshëm me energji dhe cilësia e 
infrastrukturës, ose çështje, që lidhen me mbledhjen e taksave. 

Megjithatë, lidhja midis remitancave dhe ZHEV-it duhet të bëhet lokalisht dhe qeveria 
vendore ka një rol qendror si koordinator dhe promotor kryesor. Qeveritë lokale 
(Komuna, bashki e qark) në Durrës dhe Vlorë nuk e kanë marrë ende këtë rol koordinues. 
Ka përpjekje lokale të kufizuara për 

të krijuar infrastukturë për emigrantët, si p.sh. organizimi i sesioneve të informimit para 
largimit, ose i sesioneve të informimit për mbështetjen, që ekziston për nisjen e bizneseve 
të reja nga emigrantët. Qeveriavendore nuk nxit përdorimin e kanaleve formale financiare 
për 

transferimin e remitancave, ose për të ofruar trajnime për aspekte financiare për migrantët 
dhe familjet e tyre. Nisma e fundit në kontekste të tjera ka treguar mundësinë që jo vetëm 
të kontribojë në ZHEV, por edhe në përfitimet e emigrantëve dhe familjeve të tyre, duke 
siguruar përdorim të përshtatshëm të remitancave dhe kufizimin e konsumit të tepërt. 
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 Në lidhje me një plan të detajuar për zhvillimin, kuadri është gjithashtu i dobët. Ndërsa 
në Durrës ka një strategji rajonale që kërkon promovimin e sektorëve të transportit dhe 
turizmit nuk ka përpjekje konkrete për ta lidhur këtë strategji me stimuj direktë, as nuk ka 
përpjekje për të zhvilluar politika për t’i nxitur këta sektorë. Në rastin e Durrësit, të 
paktën janë përcaktuar objektivat, që duhet të arrihen,ndonëse jemi ende larg nga 
ndërmarrja e hapave konkreteve. 

Kuadri institucional për ofrimin e disa prej këtyre shërbimeve ekziston. Agjencitë e 
zhvillimit ekonomik vendor AULEDA në Vlorë dhe TAULEDA në Durrës kanë ofruar  
një sërë shërbimesh të përmendura më sipër, por sot dhe ato nuk funksionojnë më. Ato 
kanë ofruar trajnime për zhvillimin e aftësive për sipërmarrësit potencialë, kanë asistuar  
në përgatitjen e planeve të biznesit, kanë lehtësuar  aksesin për kredi nëpëmjet një fondi 
të garantimit të kredive etj. 

 Megjithatë kapaciteti i tyre ishte  shumë i kufizuar, duke patur parasysh nevojat për këto 
shërbime. Të dyja kanë trajnuar më pak se 100 vetë në  vitin 2007. Një shifër e tillë 
krahasuar me nevojat është realisht një pikë ujë në det.Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme për t’u shënuar; këto agjenci përfaqësonin  të vetmit ofrues të trajnimeve 
informale për sipërmarrësit. Më tej, fondet e garancisë, janë përdorur plotësisht dhe 
përfaqësojnë një portofol kredie të vogël dhe që nuk sjell ndonjë ndikim të madh.  

AULEDA ka mbështetur 9 kredi nëpërmjet fondit të garancisë. Megjithatë, modeli i 
fondit të garancisë duket shumë i përshtatshëm për të mbështetur krijimin e NVM-ve, 
Fondi mbulon 

70% të kredisë ndërsa 30% mbulohet nga banka. Madhësia e kredisë ka qenë  nga 10,000 
€ deri në 150,000 €, pra mesatarisht ishte  rreth 25,000 €. Periudha e shlyerjes varionte 
nga 2 deri në 5 vjet,e paraprirë nga një periudhë prej 3 deri në 6 muaj mos pagimi kredie. 

 

Nisma AULEDA gjithsesi nuk kishte  krijuar ndonjë lidhje midis produkteve të saj me 
emigrantët dhe 

Familjet, që marrin remitancat e tyre. Pra edhe kjo nismë kishte efekt të vogël në 
mobilizimin e remitancave të emigrantëve në shërbim të ekonomisë. 

Një aktor vendor tjetër është Zyra Rajonale e Punësimit. ZRP-ja ofron shërbime për 
emigrantët e kthyer. Tashmë, që kriza ekonomike në Itali,por sidomos në Greqi po i 
detyron shumë emigrantë të kthehen përgjithnjë në Shqipëri, ky rol i Zyrës rajonale të 
Punësimit merr rëndësi të veçantë.Megjithatë, shërbimet janë të kufizuara në kërkim 
vendesh pune, duke bërë krahasimin e aftësive të migrantëve dhe vendeve të punës të 
ofruara nga kompanitë vendore. Në këtë kuadër të paktën ZRP-ja mund të mbështesë 
punëkërkuesin për të marrë pjesë në kurset e ndryshme kualifikimi për t’i përgatitur ata 
më mirë për oferta e tregut të punës. 

 Informaliteti relativisht i lartë i ekonomisë është një tjetër problem.Vështirësitë (dhe 
veçanërisht kostot), që shoqërojnë nisjen e një biznesi të ri të sapo regjistruar, dhe fakti se 
NVM-të mund të operojnë lehtë pa leje dhe liçenca, i dekurajon sipërmarrësit, që kanë 
formalizuar bizneset e tyre. 3-4 vitet e fundit janë bërë përparime në zbutjen e pengesave 
burokratike për regjistrimin e bisneseve madje është ulur edhe kostoja fillestare e 
regjistrimit të bisneseve. 
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Kjo paraqet një sërë shqetësimesh, por edhe paraqet një pengesë në ZHEV-in afatgjatë. 
NVM-të informale mund të operojnë me kosto më të ulët se NVM-të që paguajnë taksa. 
Por nga ana tjetër duke qëndruar në informalitet NVM-të nuk janë në gjendje të përfitojnë 
nga produktet financiare të ofruara nga bankat, gjë që është negative, si për rritjen 
ekonomike ashtu edhe për zhvillimin e përshtatshëm dhe konkurues të produkteve 
financiare. 

 

2.3 Përmbledhje 

Ka pak marrëdhënie midis remitancave dhe sistemit formal financiar. Shumica e 
remitancave transferohen joformalisht dhe kursimet mbahen në kesh, si të thuash “nën 
jastëk”. Kjo pengon që remitancat dhe kursimet të bëhen të vlefshme për kanalet 
financiare për financimin e NVM-ve dhe kontribimin në ZHEV. 

 Për shkak të masave anti inflacion bankat kanë adoptuar politika kufizuese të kreditim, 
gjë që vepron si një pengesë e madhe dhe dekurajojnë më tej përdorimin e shërbimeve 
bankare. Me rritjen e masës së kredive të këqija si edhe me vështirësitë, që u krijon 
gjyqsori shqiptar bankave për të shtënë në dorë kolateralin për këto kredi të këqia, bankat 
e kanë shtrënguar edhe më shumë dhënien e kredive.Ka një potencial të qartë 

për bankat për të kapur një pjesë të madhe të tregut të remitancave, mjafton që ato të 
tregohen më të guximshme dhe më të shkathta në këtë drejtim. OTP-të janë të thjeshta 
për t’u përdorur dhe të shpejta, por kostot janë të larta. Transporti personal mund të jetë i 
preferueshëm, por larg të qenit i sigurt, dhe në rastin e korrierëve, madje më i shtrenjtë se 
bankat. 

Qeveria vendore nuk ka pasur ndonjë pozicion lider për të krijuar një infrastrukturë për 
emigrantët dhe familjet e tyre. Ka mungesë mbështetjeje dhe nismash trajnimi, të cilat 
mund të përforcojnë si ndikimin e remitancave në ZHEV ashtu edhe situatën financiare të 
emigrantëve dhe familjeve të tyre. 

 Kuadri institucional për ofrimin e këtyre shërbimeve është krijuar, por kapacitetet për të 
përfituar nga ky kuadër janë të pamjaftueshme. 

 

2.4 Remitancat dhe ZHEV 

2.4.1 Bankat dhe Politikat e Kreditimit 
 

Nevoja për të zhvilluar produkte financiare për emigrantët dhe familjarët e tyre është një 
faktor i rëndësishëm për të tërhequr këtë grup klientësh. Sipas [51] megjithatë, kanalizimi 
i remitancave dhe kursimeve në banka është vetëm hapi i parë për të lidhur remitancat me 
ZHEV. Siçështë vënë në dukje më lart, bankat në Shqipëri kanë adoptuar politika 
kreditimi shumë kufizuese. Çdo rritje në kursimet e remitancave me bankat ose rritja e 
vëllimit të transferatve me to nuk do të ketë ndikim në ZHEV, nëse likuiditetet e shtuara 
nuk transformohen në njëakses të shtuar për kredi me interesa konkuruese për 
sipërmarrësit. 
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Sektori bankar ka një rol unik si kanal transfertash, por edhe si ofrues shërbimesh 
financiare. Duke adoptuar politika kufizuese kreditimi, bankat, jo vetëm krijojnë pengesa 
në mjedisin biznesor dhe ZHEV, por edhe kontribojnë më tej në rritjen e sektorit infomal, 
duke hequrnjë nga stimujt kryesorë për sipërmarrësit, për të formalizuar bizneset e tyre   
pikërisht aksesin për kreditim. 

Distanca midis sektorit formal financiar, marrësve të remitancave dhe sipërmarrësve rritet 
nga prania e një ekonomie të madhe informale. Ndërmarrjet, që mund të quhen të mesme 
ose të mëdha, operojnë në Shqipëri pa liçensa dhe siç duket, pa ndjerë rrezikun 
osekufizimet e përndjekjes ligjore. Ky operim pa liçenca, më shumë sesa rrezultat i 
politikave derregulluese, është pasojë e paaftësisë së organeve shtetërorë, veçanërisht 
atyre tatimore për të kontrolluar jetën ekonomike. Në këto kushte këto sipërmarrje nuk 
janë në gjendje të përfitojnë nga produktet financiare të ofruara nga bankat. 

 Disa IMF ofrojnë kapital për NVM-të që operojnë në ekonominë informale. Megjithatë, 
siç kemi diskutuar më parë, pamundësia e IMF-ve për të pranuar kursime do të thotë që 
ky rregullim nuk kontribon në lidhjen midis remitancave dhe ZHEV. Nevoja për 
ndërhyrje, si në lehtësimin ashtu edhe në kanalizimin e remitanacave dhe kursimeve në 
sistemin financiar formal, si edhe në rritjen e aksesit të NVM-ve për kredi, thekson 
nevojën për një përfshirje aktive të qeverisë veçanërisht në ZHEV.  

Një përqasje që tashmë është ndjekur është përdorimi i fondeve të garancisë. Pikërisht 
këtë do ta diskutojmë në vazhdim. 

 

 

2.5 Roli i Pushtetit Vendor në Zhvillimin Ekonomik Vendor 
 

Varësia nga remitancat përbën një rrugë të paqendrueshme për një ekonomi në planin 
afatgjatë. Janë të nevojshme alternativat për punësim për të kthyer pas ata emigrantë të 
cilët janë larguar, apo për të ofruar alternativa konkrete për emigrantët e ardhshëm. 
Pushteti vendor luan një rol të rëndësishëm në promovimin e ZHEV-it, duke përfshirë 
këtu lehtësimin e krijimit të NVM-ve dhe krijimin e vendeve të punës. 

 Aktualisht, në asnjë nga dy rajonet( Durrës dhe Vlorë) nuk ekzistojnë perpjekje të 
koordinuara për promovimin e frytshëm të ZHEV apo krijimin e marrëdhënieve të 
remitancave me to.  

Veç kësaj, roli i Pushtetit Lokal është më tepër sesa thjesht nxitës për kanalizimin e 
kontributeve dhe kursimeve nëpër banka. Është shumë i rëndësishëm krijimi i një 
infrastrukture të përshtatshme si për emigrantët ashtu dhe për familjet e tyre për 
realizimin në një nivel sa më të mundshëm të një mjedisi ekonomik vendor të favorshëm 
ndaj NVM-ve. 
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2.5.1 Seminaret e Paralargimit 

Seminaret e paralargimit janë një mundësi e shkëlqyer për të informuar emigrantët e 
ardhshëm mbi mundësitë e transferimit të parave si dhe për t’i njohur me produktet e 
ndryshme bankare. Pjesëmarrja e pjesëtarëve te tjerë të familjes do të ishte e 
rëndësishme, pasi edhe këta të fundit kanë nevojë të informohen mbi transfertat e parave 
në rrugë formale,dmth nëpërmjet bankave apo kompanive të specializuara për 
transferimin e parave.  

Si emigranti ashtu dhe përfituesi i kontributeve duhet të ndihen të lirshëm me procedurat 
e një metode të caktuar, dhe për t’i mësuar këto procedura do të mjaftonin kurse(orë 
trajnimi) të shkurtra.Veç kësaj, seminaret e paranisjes kanë qenë frutdhënëse në shtete të 
tjera me emigracion të ngjashëm me Shqipërinë, për parandalimin e krijimit të vartësisë 
së familjeve ndaj kontributeve dhe për stimulimin e kthimit të mundshëm të emigrantit në 
shtëpi.  

 

Trajnimi mbi njohuritë financiare do të ishte i rëndësishëm si për kontribuesin, ashtu dhe 
për përfituesin, i cili është kujdestari i kontributeve(dmth familja, që përfiton remitancat e 
emigrantit).Modeli i shpenzimit i identifikuar në dy anketa( njëlloj si edhe në studimin 
tonë) është vazhdim i një studimi mbi shpenzimin e shumave të mëdha të remitancave të 
harxhuara për konsum. 

 

Familjarët kanë zakonisht të ardhura të ulëta dhe paaftësi kursimi të mjaftueshme, e 
megjithatë studimet në vende të ndryshme në zhvillim tregojnë se seminaret mbi 
njohuritë financiare të kombinuara me njohjen, me produktet të përshtatshme bankare 
mund të ndihmojnë në uljen e 

nivelit të konsumit, duke kufizuar shpenzimet e tepërta dhe duke stimuluar kalimin e 
parave në llogari kursimesh ose investimin e tyre, veçanërisht në ngritjen e bizneseve 
familjare. 

 

Seminaret e paranisjes do të ishin një mundësi e mirë për informimin e emigrantëve rreth 
mbështetjes apo shanseve, që ata mund të kenë në kthim dhe një asistencë për 
planifikimin e riintegrimit të tyre të mundshëm në Shqipëri. Këto seminare mund të jenë 
gjithashtu një platformë njohjeje për mundësitë e kryerjes së investimeve në Shqipëri 
(veçanërisht në momentin kur bursa do të jetë funksionale). 

Seminaret e paranisjes mund të inkurajojnë emigrantët për të kryer regjistrimin e tyre 
formal. Krijimi i një baze të dhënash do t’i krijonte mundësi qeverisë të ndiqte 
vendndodhjet e qytetarëve të saj dhe të përmirësonte mbështetjen e saj, si para dhe pas 
largimit së tyre dhe 

në kthim. Meqenëse bindja e emigrantëve për të kryer regjistrimin e tyre formal mund të 
jetë e vështirë, pavarësisht nga garantimi i konfidencialitetit të regjistrimit, disa paketa 
nxitëse qeveritare mund të inkurajonin emigrimin e ligjshëm ndaj atij të jashtëligjshmit. 
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Tashmë dixhitalizimi i emigracionit shqiptar nag ana teknike është plotësisht i 
mundshëm. 

Seminaret mund të ndihmojnë në informimin e emigrantëve mbi të drejtat e tyre si dhe 
mbi tregun e punës në vendet e destinacionit. 

 

Ato mund të ndihmojnë gjithashtu në promovimin e Shoqatave të emigrantëve , duke 
kontribuar në këtë mënyrë që shqiptarët të mbajnë kontakte me vendin e vet edhe pse disa 
nga ata tashmë kanë vendosur të mos kthehen më në Shqipëri. Shoqatat e emigrantëve 
kanë eksperimentuar 

në disa vende me emigracion të ngjashëm me Shqipërinë skemat e kursimit në grup për 
një investim të frytshëm të fondeve. 

 Këto shoqata mund të jenë një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e një tregu eksportesh 
si dhe për mbështetjen në zhvillimin e disa projekteve të veçanta në vendlindjen e 
emigrantit. 

Seminaret mund të drejtohen nga agjensi siç kanë qenë agjensitë AULEDA dhe 
TAULEDA, duke përdorur kështu struktura ekzistuese institucionale. 

 

 Veç kësaj, duke ditur se seminaret e paranisjes do të promovonin shërbimet bankare, 
këto të fundit mund të kontribuonin financiarisht në koston e mbajtjes së seminareve. 

Në vijim të seminareve të paranisjes, fushata ndërgjegjësuese mbi transfertat dhe 
njohuritë 

 financiare duhet të mbahen duke afruar si emigrantët ashtu edhe familjet e tyre. 

 

 

 

2.5.2 Mbështetja në kthim 
 

Mbështetja në kthim duhet të fokusohet në garantimin e punësimit për emigrantët. 
Normalisht Zyrat Rajonale për Punësim mund të ndihmojë në kontaktet me 
punëdhënës lokalë, por tashmë dihet se mundësitë për punësim janë të kufizuara në 
Shqipëri. 
 Inkurajimi dhe mbështetja e emigrantëve për nisjen e një sipërmarrjeje do të ishte 
më e dobishme, sesa thjeshtë shtimi I tyre në listat e punëkërkuesve.  
 
Si kapital për këto mikro sipërmarrje mund të shërbejnë plotësisht apo të paktën 
pjesërisht kursimet e emigrantëve përfshirë këtu edhe remitancat, që ato kanë dërguar 
në Shqipëri gjatë viteve të emigrimit. 
Autoritetet vendore luajnë një rol të rëndësishëm në vlerësimin e mundësive të tregut 
dhe kërkesës së tregut, e cila mund të ndihmojë punëdhënës të ndryshëm në identifi 
kimin mundësive ekonomike. 
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NVM-të fillestare kërkojnë mbështetje dhe trajnimet për këta sipërmarrës janë një 
faktor i rëndësishëm në promovimin e ZHEVit. 
 
Trajnimet mbi metodat e përmirësuara të prodhimit dhe teknikat ekzistuese, si dhe 
investimi i kombinuar me mbështetje financiare shtojnë mundësinë e mbijetesës së 
një NVM-je.  
 
Ofertat për trajnime dhe mbështetje nuk duhet të jenë të kufizuara vetëm për 
emigrantët që kthehen në Atdhe, por duhet të përfshijnë edhe sipërmarrës të tjerë të 
mundshëm. 
 Duke pasur parasysh këtë të fundit, mund të themi se është i dobishëm afrimi i 
emigrantëve ,që kanë përvetësuar profesione specifike apo që kanë marrë trajnime të 
veçanta në punën e tyre jashtë vendit.  
 
Ashtu sikurse me seminaret e paranisjes, të dy AZHEV janë mirëpozicionuar për të 
kryer trajnime dhe shërbime mbështetëse për sipërmarrësit e mundshëm në të 
ardhmen. Megjithatë, kapaciteti i të dy institucioneve do të duhet të përmirësohet për 
të siguruar një nivel të lartë trajnimi dhe shërbimi këshillues, ku do të përfshihen 
kryerja e studimeve për shmangien e përqendrimit të madh në sektorë specifikë me 
pengesa të ulëta hyrjeje në treg. Një përqëndrim i tillë është i dëmshëm, sepse rrit 
artificialisht konkurencën në segmente të ndryshme të shtetit. 
 

2.5.3 Fondet e Garancisë dhe Financimi Alternativ 
 

 
Një zgjidhje për lehtësimin e bankave nga shqetësimet në lidhje me sigurimin e huave 
është krijimi (apo zhvillimi) i fondeve garantuese të huave. Duke pasur aktualisht një 
në çdo qark, ato janë plotësisht të dedikuara, por kanë nevojë të zhvillohen më tej.  
 
Veç kësaj, duke parë kërkesat dhe fondet e kufizuara do të ishte e domosdoshme rritja 
e 
kërkesës për kontribut financiar nga vetë sipërmarrësit. 
 
 Një shembull mund të ishte harmonizimi i fondeve me kursimet mbi parimin një-me- 
një13. Përqindja me të cilën investimet duhet të krahasohen nga fondi i investimeve 
do të përcaktohet në një hap të dytë, pasi kërkesa për hua të jetë përcaktuar nga 
anketimet në treg. 
 Bankat mund të pranojnë një pjesë më të madhe të riskut të shoqëruar me huatë e 
garantuara nga fondi, duke rritur kështu numrin e huave që çdo fond mund të 
përballojë. Roli si drejtues i fondeve të garancisë i AULEDA-s dhe TAULEDA-s i 
vendoste  ato në një pozicion kryesor të ndërmjetëm midis bankave dhe këtyre 
sipërmarrësve të ardhshëm. 
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Pushteti vendor mund të marrë gjithashtu nismën për influencimin e bankave për 
lehtësimin e politikave të tyre të huadhënies, si dhe të studiojë përkrah me fondin 
garantues masat, që mund të merren për krijimin e një bashkëveprimi dinamik midis 
 financuesve dhe përfaqësuesve të sektorit të NVM-ve. 
 
Kufizimet juridike të cilat parandalojnë IMF-të të pranojnë kursime përbëjnë një 
pengesë të rëndësishme në ndërlidhjen e remitancave me promovimin e NVM-ve. 
 Institucionet e mikrofinancës si Fondi  BESA paraqiten në një pozicion të mundshëm 
për  
krijimin e produkteve të përshtatshme për përfituesit e remitancave, por janë në 
pamundësi për t’i pritur këto dërgesa apo kryer transferta. 
 
 Gjithsesi duke parë synimin e Fondit BESA  për afrimin e një klientele të pashërbyer 
nga bankat, ekziston një fushë për fillimin e një marrëveshjeje midis përfituesve të 
remitancave dhe Fondi  BESA (sikurse dhe IMF-ve të ngjashme).  
 
Ky bashkëpunim mund të përfshijë një marrëdhënie të veçantë pune midis AXHEV-
ve dhe Fondit  BESA, për të bërë të mundur dhënien e kredive për të gjithë ata 
persona të cilët kanë marrë pjesë në kurset e trajnimit të AZHEV-ve, mundësisht me 
një mbulim nga ana e fondit të garancisë. Veç kësaj, duke konsideruar qëndrimin 
fleksibël 
të Fondi  BESA kundrejt liçensimit dhe dokumentacionit legal, ato do të mund të 
përfaqësonin një partner të përshtatshëm, veçanërisht për NVM-të më të vogla. 
 
 

2.5.4 Mjedisi ekonomik i favorshëm 
 

Disa probleme me impakt negativ të konsiderueshëm në krijimin e NVM-ve dhe 
ZHEV si furnizimi i parregullt me energji dhe sistemi rregullator i vjetëruar janë 
jashtë kompetencave të pushtetit lokal për ndryshim, të paktën në një afat kohor të 
shkurtër. Vitet e fundit furnizimi me energji elktrike është përmirësuar 
shuimë,ndonëse çmimi i energjisë elektrike është rritur madje për disa kategori 
biznesesh është dyfishuar. 
 
Në kuadrin e adoptimit të një legjislacioni ekonomik derregullues ka përmirësime 
edhe përsa i përket legjislacionit që rregullon këto aspekte të biznesit.Pushteti lokal 
mund të ketë një impakt të rëndësishëm në sektorin e biznesit dhe mund të lehtësojë 
krijimin e NVM-ve dhe aspekteve të tjera të ZHEV, duke përfshirë eksplorimin e 
mundësive për zhvillimin e infrastrukturës në bashkëpunim me pushtetin qendror për 
të stimuluar kërkesën lokale. 
 
Pushteti lokal duhet të iniciojë një plan të hollësishëm për ZHEV-in, duke u 
konsultuar me të gjithë partnerët si psh. Shoqatat e ndryshme të biznesit, dhomat e 
tregtise etj. Përveç përfshirjes në iniciativat për promovimin e lidhjeve midis 
kontribuesve dhe ZHEV-it, pushteti lokal duhet të respektojë gjithashtu strategjitë e 
përcaktuara në planin rajonal të zhvillimit. 
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Veç kësaj, pushteti lokal duhet të ndërmarrë iniciativa direkte për mbështetjen për 
formalizimin e NVM-ve.  
 
Në kuadrin e politikave derregulluese tashmë është adoptuar për shumicën e biznesit 
politika “one stop shop” ndalesa në një sportel të vetëm. Kjo do të lehtësonte 
pengesat burokratike mbi sipërmarrësi, do i kursente atij kohë dhe shpenzime si  dhe 
do t’i ofronte në të njëjtën kohë mundësinë pushtetit lokal për stabilizimin e 
procedurave të aplikimit.QKL(Qëndra Kombëtare e Linçensimit) tashmë ka zyrat e 
saj në të gjitha qarqet e Shqipërisë, duke zbatuar politikën e një sporteli të vetëm. 
 
Një problem tjetër i rëndësishëm është përforcimi i legjislacionit. 
Ky problem është ngritur nga Banka Botërore si prioritar dhe do të kontribuonte në 
përmirësimin e klimës së biznesit; do të ngrinte bazën tatimore dhe konkurrencën 
midis kompanive të legalizuara.  
Të tilla kompani të legalizuara janë momentalisht në dizavantazh konkurrence 
kundrejt kompanive, që nuk paguajnë taksa, të cilat, në formë të njëjtë do të mund të 
operojnë me kosto më të ulët.  
Mbi bazën e një marrëveshjeje ekzistuese, vështirësitë dhe kostot për marrjen e 
liçensave tregojnë se një numër sipërmarrësish vendosin të operojnë pa ato,por nga 
ana tjetër i heqin mundësinë vetës të finacohen nëpërmjet sistemit bankar. 
 
 Forcimi i legjislacionit, në mënyrë indirekte do ta bënte më tërheqes përdorimin e 
shërbimeve financiare. 

 

2.6 Rekomandime 
 
Nga ky studim [51] del se pushteti vendor duhet të marrë rolin udhëheqës dhe të 
koordinatorit në konsultim me partnerët vendorë. Ndërsa disa nisma, si fushata 
informuese mbi produktet financiare bankare mund dhe duhen të kryhen nga vetë 
bankat, koordinimi i seminareve të paranisjes për përmirësimin e kapacitetit të 
Agjencive të Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe zhvillimin e kurseve të trajnimit dhe 
mbështetjen për krijimin e NVM-ve, duhet të kryhen nga pushteti vendor. 
Tre objektivat më të rëndësishme dhe hapat e rekomanduara për arritjen e tyre janë 
renditur si më poshtë: 
 
Objektivi 1: Rritja e përdorimit të kanaleve formale për transfertat (veçanërisht 
nëpërmjet bankave) dhe promovimi i përdorimit të llogarive të kursimit, dmth t’i 
jepet fund traditës së ruajtjes së parave “nën dyshek”. 
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• Fushata mbi ndërgjegjësimin financiar (për emigrantët dhe familjet e tyre) duke 
përfshirë informimin mbi avantazhet (dhe lehtësirat) e transfertave bankare dhe të 
bërjes së qartë të rreziqeve, që ka transporti i parave personalisht(me korrier) 
 
• Sesione informacioni paralargimit për emigrantët potencialë dhe familjet e tyre, 
duke përfshirë menaxhimin financiar dhe investimet produktive. 
 
• Adoptimi i trajtimit miqësor (apo fushatave specifike) nga bankat, me synim 
emigrantët dhe familjet e tyre.  
 
• Zhvillimi i produkteve financiare të përshtatshme për këtë grup, duke përfshirë 
stimulimin për llogaritë e kursimeve të pakufizuara. 
 
 
Objektivi II: Rritja e disponueshmërisë financiare për NVM-të. 
 
• Lehtësimi i konsiderueshëm nga ana e bankave të politikave të tyre kredituese ndaj 
NVM-ve fillestare. 
• Themelimi (përhapja) e fondeve të garancisë për ngritjen e NVM-ve vendore. 

 

Objektivi III: Përmirësimi i mjedisit ekonomik vendor për NVM-të dhe promovimi i 
ZHEV. 
Qeveria duhet të ndërmarrë nismën për zhvillimin e një plani të gjithanshëm për 
ZHEV-in, duke u konsultuar me të gjithë partnerët e duhur. 
 Plani i ZHEV-it duhet të përmbajë si iniciativën për promovimin e lidhjeve midis 
dërguesve të remitancave dhe ZHEV, ashtu dhe lidhjen me strategjitë e përmendura 
në planin rajonal të zhvillimit dhe të eksplorojë mundësitë për zhvillimin e një 
infrastrukture intensive për punësim. 
 
Në veçanti duhet të mbështesë: 
• Krijimin e mbështetjes për lindjen e NVM-ve.  
Kjo duhet të përfshijë (por jo të kufizohet): 
 
- Ndihma për zhvillimin e planeve të biznesit, mbështetje për organizimin e 
anketimeve për studimin e tregut;  
- Trajnime për aftësi të specializuara bazuar në programe të kohës dhe të 
përshtatshme; 
- Udhëzime mbi marrjen e liçensave dhe mbështetje për marrjen e huave nga 
institucionet financiare (duke përfshirë dhe IMF-të); 
 
 
• Fuqizimi i rolit dhe kapacitetit të AULEDA-s dhe TAULEDA-s për një menaxhim 
efektiv dhe implementimin e mekanizmave për mbështetjen e emigrantëve; 
• Fuqizimi i legjislacionit ekzistues mbi liçensimin dhe lejet e biznesit, duke 
parandaluar kështu konkurrencën e pandershme të NVM-ve joformale, njëkohësisht 
pa krijuar pengesa të dëmshme burokratike. 
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• Stimulimi i regjistrimit të NVM-ve, duke përfshirë mundësitë e trajnimit, shërbimet 
për zhvillimin e biznesit dhe bashkëpunimi midis institucioneve financiare; 
 
• Mbështetja për themelimin e SHVL-ve duhet të merret në konsideratë (pavarësisht 
se efektet do të duken vetëm në një plan afatgjatë).  
 
Veç kësaj, dy nisma shtesë të cilat duhen përmendur, por të cilat duhen ndërmarrë 
vetëm në rang kombëtar janë krijimi i një baze të dhënash mbi diasporën shqiptare 
për një mbështetje më të madhe ndaj emigrantëve dhe sigurimin e një kontributi më të 
madh të tyre për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë nëpërmjet remitancave të tyre dhe 
aftësive të përfituara.  
 
Një nismë e tillë duhet të jetë një produkt i një bashkëpunimi midis Ministrisë së 
punëve të jashtme,Ministrisë së punës e çështjeve sociale dhe Ministrisë së 
brendshem(Drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile) 
 
 E dyta, një rishikim dhe modernizim i sistemit të taksave do të ndihmonte krijimin e 
kompanive formale, dhe gjithashtu lehtësimin e formalizimit të atyre ende joformale. 
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III. KREU  III :    Kriza dhe Remitancat 
 
 

3.1 Kriza globale – Kriza në SHBA 
 

Kriza ekonomike filloi në Amerikë si nje shpuarje e flluskës së rritjes së pandërprerë të 
çmimit të  banesave me gjeresisht të tregut te pasurive te palujtshme.Ra çmimi i pasurive 
të palujtshme. Sektori i ndërtimit së bashku me ato  sektorë të industrisë,që furnizonin 
sektorin e ndërtimit me lëndë të pasura e mallra të ndryshme ndeshën në vështirësi të 
mëdha. 

Kompanitë e angazhuara në këtë segment të tregut,patën mungesë likujditeti, iu desh të 
bënin shkurtime të fuqisë punëtore, apo edhe të kërkonin kapital në tregun e aksioneve 
(bursë). U shtua falimentimi i firmave në këtë sektor. Shumë institucione bankare kishin 
një pjesë të mirë të pasurisë së tyre jo në para, por në kolaterale pasurish të patundshme. 
Vlera e këtyre kolateraleve(pasurive të patundshme) për shka të shpuarjes së flluskës së 
pasurive të patundshme ra.Në këtë stad  kriza infektoi edhe sektorin bankar amerikan. 

 Ne këtë konteks u prekën edhe banka gjigante të cilat edhe per shkak të nderhyrjes së 
shtetit në ekonomi konsideroheshin si të pa falimentueshme në sytë e publikut të gjerë si 
psh banka gjigante “Lehman Brothers” apo “Fredie  Mae” dhe “Fanie Mae”.  

 

Kriza u acarua jo vetëm per shkak te papërgjegjshmërisë në dhënien e kredive(easy 
credit) për blerjen e pasurive të patundshme sidomos të shtëpive të banimit,por edhe për 
shkak të spekullimeve të pa fre në përdorimin e produkteve financiare inovative si CDS-
të (Credit default swaps) apo MBS-të (Mortaged backed securities) dhe CDO-të 
(collaterised  debt obligations). 

Më pas kriza amerikane preku edhe shoqerite e sigurimit perfshirë ketu edhe emra te tillë 
të nderuar si AIG Inc. Ishin këto shoqëri sigurimi të cilat kishin bërë sigurimin e 
kompanive të ndryshme në sektorin e ndërtimit. Këto shoqëri kishin si pjesë e paketave të 
tyre siguruese edhe mjaft produkte “toksike” të bankave. Pikërisht për këtë shkak kreditë 
e këqia të bankave dhe problemet e tyre me produktet inovative bankare, që përmendëm 
më sipër shkaktuan probleme e vështirësi edhe për shoqëritë e sigurimit. 

 

Ndër të tjera për shkak edhe të globalizimit të ekonomisë botërore,kriza amerikane 
“infektoi”mjaft ekonomi te BE-se.Fatkeqësisht ndër to edhe atë italiane e sidomos 
ekonominë greke.Kriza në Greqi dhe ItalI ndikoi fuqishëm në trendin e remitancave nga 
emigrantët  tanë në këto dy vende. Nëse emigrantit i pakësohen të ardhurat, atij i mbeten 
vetëm dy mundësi:ose të ulë nivelin e tij të jetesës në vendin pritës ose të pakësojë 
remitancat deri në shterim të plotë. Faktikisht kriza në Greqi dhe në Itali goditi rëndë të 
ardhurat e emigrantëve tanë në këto dy vende. 
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3.2 Kriza ekonomike në Greqi 
 

Në Greqi kriza shpërtheu me një forcë të paparë. Megjithë paketat e herë pas hershme të 
ndihmës nga Brukseli,megjithë masat e dhimbshme të kursimit të ndërmarra nga qeveritë 
greke të djathta (kryeministri Micotaqis), të majta (Kryeministri Papandreu apo të tipit 
koalicion i gjerë si qeveria aktuale, Greqia ndodhet në vitin e katërt të rënies së 
pandalshme të prodhimit kombëtar bruto. 

Në shkëmbim të premtimeve për paketë masash të rrepta kusimi,me synim uljen e 
shpenzimeve qeveritare të deficitit buxhetor ish qeveria Papandreu mori nga Brukseli një 
paketë kredish të reja. .Vetëm për vitet 2010-2011 Brukseli dha 90 miliard euro kredi,me 
qëllim që shteti grek mos të shpallte moratoriumin për pagesat e kësteve të borxheve si 
edhe për të pasur mundësi të përballojë pagesat korrente si psh.për pensionet dhe për 
rrogat e punonjësve të sektorit publik. 

 

3.2.1 Karakteristikat e krizës në Greqi 
 

Kriza greke u agravua kaq shumë për shkak të karakteristikave të veçanta të ekonomisë 
greke. Nga të gjitha vendet e BE-së përfshirë edhe ato ish komuniste, Greqia ka sektorin 
shtetëror të ekonomisë më të zgjeruar.Ky sektor ka inefiçencë të lartë, duke shërbyer 
thjesht si burim vendesh pune të cilat përkthehen në rezervuar votash të sigurta për partitë 
përkatëse. 

Ekonomia greke është gjithashtu nga më të rregulluarat në BE. Nëse ekonomia amerikane 
pagoi me çmimin e krizës procesin e derregullimit të çuar në ekstrem, ajo greke po 
paguan po me çmimin e krizës rregullimin e tepërt. Ky rregullim i tepërt ia ka zënë 
frymën konkurencës në ekonominë greke.  

Një tjetër aspekt i shëmtuar i super rregullimit të ekonomisë greke janë edhe profesionet e 
mbyllura. Këtu kemi nga noterët,avoketërit, mjekët, dentistët, farmacistët, deri te 
taksixhinjtë, hidraulikët dhe kamionistët. Shembuj të profesioneve të mbyllura dhe të 
super rregullimit të kombinuara me prezencë të rëndë mbytëse të pronësisë publike janë 
linjat ajrore të brendshme,linjat e trageteve dhe anijeve tip Ro-Ro, kompanitë 
spedicionere etj. rrezultati cilësi e ulët shërbimi,kosto të larta,mungesë konkurrence etj 
etj.  

Këtu mjafton të përmendim,që kostoja e transportit për 100 km të një ngarkese me 
kamion në Greqi është rreth 60% më e lartë se në Gjermani,ku kostoja e krahut të punës 
dhe barra fiskale është më e lartë. 

Kriza greke është pasojë edhe e  marrjes së borxheve të pafund nga qeveritë greke të çdo 
ngjyre për dekada me rradhë. 
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Një pjesë e këtyre borxheve është shpenzuar për ndërtime publike me qëllim të 
përmirësimit të infrastrukturës së vendit.Kështu kjo infrastrukturë gradualisht ka marrë 
pamjen e një infrastrukture thuajse europiane,thuajse moderne. 

Fatkeqësisht një pjesë e madhe e këtyre huave është përdorur për projekte infrastrukture 
prestigji,por me mundësi vet shlyerje shumë të largët madje të dyshimtë.Qartazi janë 
harxhuar paratë e Evropës dhe të kreditorëve ndërkombëtarë si Banka Botërore dhe Fondi 
Monetar Ndërkombëtar për të blerë favoret e zgjedhësve grekë, ap[o për të kënaqur 
megalomaninë e elektoratit grek për madheshtinë e Greqië etj.. Jo pak para janë harxhuar 
për të blerë armatime të shumta dhe moderne. Kjo garë armatimesh kryhej,kur rreziqet 
reale për sigurinë e Greqisë kishin rënë shumë për shkak të shpërbërjes së komunizmit 
dhe ndryshimit të balancës së ekuilibrit të forcës në Ballkan në favor të Greqisë. 

 

3.2.2 Korrupsioni rëndon krizën në  Greqi 
 

Një faktor i rëndësishëm në rëndimin e krizës greke është edhe korrupsioni galopant. Ky 
korrupsion shoqërohej me mungesën thuajse totale të ndëshkueshmërisë. Për dekada me 
rradhë politikanët grekë të të gjitha partive, qoftë në qeverinë qëndrore qoftë në 
administratën lokale të bashkive e  prefekturave vidhnin vazhdimisht në mënyrën më të 
paturpshme të mundshme.Ndonëse vidhej vazhdimisht dhe masivisht ndëshkimet ishin 
thuajse inekzistente.  

Dukej se megjithë këtë maratonë vjedhjesh paraja nuk mbaronte kurrë,kështu që nuk 
kishte arsye pse duhej të ndërpritej vjedhja. Publiku grek ndonëse ankohej  për vjedhjet 
masive të politikanëve dhe administratës publike qëndrore dhe vendore,mjaftohej me 
kaq,sepse edhe ai kishte pjesën e vet në këtë vjedhje. Publiku grek e kishte shndërruar 
evazionin fiskal dhe përfitimin e pamerituar në një sport kombëtar. Grekët e quanin 
budallëk të paguanin taksa, ndërsa e kishin për krenari të bënin evazion fiskal. Politikanët 
vidhnin sipër.  

Biznesi,profesionistët e lirë dhe populli i thjeshtë poshtë i shmangeshin masivisht pagimit 
të taksave. Grekët adoptuan një stil jete të tipit: “dolce vita”,me pushime në ishujt e 
mrekullueshëm,me kalimin e kohës në kafene,uzeri e buzuqe,sepse fundi i fundit paratë 
nuk mbarojnë kurrë.Ndërkaq borxhi i jashtëm i Greqisë rritej vazhdimisht. 

 

3.2.3 Situata ndërkombëtare  shfavorizon  Greqinë 
 

Pas vitit 2006 situata ndërkombëtare u kthye në dëm të Greqisë. Qartazi për Greqinë nuk 
kishte më para të lehta. Paratë, që vinin lumë nga qeratë dhe nga vetë ekzistenca e bazave 
amerikane në tokën greke ,kishin marrë fund si për shkak të ndryshimeve të situatës 
ndërkombëtre,mbarimit të luftës së ftohtë, edhe nga qëndrimet megalomane e grindavece 
të politkës greke sidomos të së majtës ,por edhe te shtresave të gjera të opinionit publik 
grek. 
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 Paratë e zeza nga thyerja e embargos ndaj ish Jugosllavisë,disa miliard marka gjermane 
në vit nuk ishin më.Paratë e zeza të pasunarve të rinj nga hapsirat ish sovjetike për shkak 
të politkave shtrënguese antikrim të Bankes europiane e kishin shumë më të vështirë të 
depozitoheshin në bankat greke, siç ndodhtemë parë.Rrjedhimisht bankat greke ndienin 
mungesën e miliarda dollarëve,që tashmë i drejtoheshin bankave nga Qiproja greke deri 
në parajsat fiskale në të katër cepat e globit. 

 Në fillim e viteve nëntëdhjetë,paralizimi i pjesshëm ose i plotë ekonomik i 
Shqipërisë,Bullgarisë,ish Jugosllavisë dhe deri diku Rumanisë kishte krijuar mundësi, që 
mallrat e industrisë së lehtë dhe ushqimore greke thuajse jo konkuruese në tregun 
evropian të përmbytnin tregjet e reja dhe të uritura të lindjes. 

Këto tregje për shkak të fuqisë së ulët blerëse kishin vështirësi në përmbushjen e 
kërkesave të konsumatorit mallra të shtrenjta europiane,amerikane apo edhe japoneze. 
Normalisht këto tregje do të mirëprisnin mallrat turke,kineze indiane,por edhe ato 
greke,të avantazhuara edhe nga pozicioni gjeografik i Greqisë. 

 Vitet e fundit industritë prodhuese në këto vende u rigjallëruan.Hyrja e tyre në BE 
automatikisht i bën mallrat e tyre konkuruesenë tregun grek,sepse ato hynë papaguar 
taksa doganore si mallra të importuara nag vende brenda BE-së. Krahu i lirë i punës,barra 
fiskale më e ulët,ekonomitë më të derregulluara të këtyre europianëve “të rinj” janë disa 
arsye të tjera pse që i bëjnë këto mallëra jashtë mase konkuruese në tregun grek. 

 Pra Greqia deri dje përmbyte tregjet e fqinjëve me mallra thuajse jo konkuruese në 
tregjet e BE-së,kurse sot ndjen presionin e fqinjëve tashmë anëtarë të BE-së në tregun e 
brendshëmgrek. 

Projektet e punëve të mëdhaja publike me paratë e Evropës apo edhe të botës morrën 
fund me projektet ndërtimore, që i paraprinë zhvillimit të Olimpiadës në Athinë. Si 
zakonisht edhe në këto projekteklasa politike greke dhe burokracia qëndrore dhe vendore 
u shqua përaktekorruptive, që ndikuan për të keq në opinionin e partnerëve të huaj ndaj 
Greqisë. 

Me pranimin e vendeve ish komuniste në BE, zbatimi i politikës së përbashkët bujqësore 
ndeshi në vështirës. Për burokratët e Brukselit u vështirësua shumë gjetja e fondeve për 
subvencionimin e produkteve bujqësorë të prodhuara nga ekonomitë e anëtarëve të rinj. 

Më parë funksionarët e BE-së e mbyllnin një sy para vjedhjeve masive, që fermerët grekë 
i bënin subvencioneve të produkteve bujqësore të mbuluara nga fondet komunitare,me 
bekimin e politikës dhe burokracisë greke.Kishte para të bollshme dhe mund të tolerohej 
vëllai i vogël dhe i varfër grek, që të vinte dorë në këto fonde komunitare.  

Tablloja ndërroi me pranimin e anëtarëve të rinj. Brenda klubit të BE-së ishin shtuar të 
vobektët, që pretendonin të përfitonin nga subvencionet komunitare për prodhimet 
bujqësore. Kontribues të mëdhenj në buxhetin komunitar si Gjermania apo Anglia 
refuzonin gjithnjë e më fort  të paguanin para për të bërë të mundur që “kushërinjtë” e 
tyre të varfër komunitarë grekëtë gëzonin një nivel jetese relativisht të lartë,por të 
pamerituar. Për këtë arsye në Greqi bujqësia ishte sektori më i prekur nga kriza pas 
sektorit të ndërtimit. 
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3.2.4 Sektorët më të prekur nga kriza 
 

Sektori i ndërtimit ishte më i ndikuari nga kriza në Greqi, sepse ai bazohej fort në paranë 
publike.Qeveritë greke të të dy krahëve politikë një pjesë të mirë të borxheve të marra pa 
kriter i investuan në fushën e ndërtimeve. 

 Krahas veprave të dobishme për modernizimin e infrastrukturës së Greqisë , u investua 
shumë edhe në vepra publike për prestigj, pa studime të sakta fizibiliteti. Këtu 
përmendim Autostradën Igumenicë-Adrianopol,të vetëquajturën “Rruga Egnatia”, 
aeroportin modern dhe të stërmadh “Venizellos”,në Athinë, që nuk dihet se,kur do e 
shlyejë vetveten. Me sebepin e lojërave Olimpike u ndërtua Stadiumi i ri i Athinës, vepër 
prestigji,por mjaft e kushtueshme.  

Në moment kur Greqia nuk mund të merrte më borxhe dhe “bonded” greke u etiketuan si 
“junk”mbaruan paratë publike për ndërtimet.Tashmë Greqia pret paketat e ndihmës 
financiare të BE-së për të paguar  rrogat dhe pensionet,jo më të investojë para publike në 
kantjeret e ndërtimit. Madje edhe vepra në ndërtim e sipër si Autostrada Patras-Athinë, 
apo vazhdimi i autostradës përtej Korinthit u lanë përgjysëm,në pritje të ditëve më të mira 
për të rifilluar punën. 

Shumë emigrantë në Greqi humbën vendet e punës pikërisht,sepse kriza ekonomike greke 
preku shumë sektorin e ndërtimit. Sektor ky, që punësonte me shumicë emigranët 
shqiptarë. Para krizës sektori i ndërtimit konsiderohej nga grekët si sektor i vështirë për të 
punuar,prandaj numri i të huajve përfshirë dhe emigrantët shqiptarë ishte i 
konsiderueshëm në këtë sektor.  

Kriza greke preku sektorin e shërbimeve . Ky sektor u dëmtua ndër të tjera , sepse pa 
stabiliteti politik shkaktoi pakësimin e turistëve të huaj në Greqi. Theksojmë se ekonomia 
greke siguron të ardhura të rëndësishme nga turizmi. Vetë grekët të goditur nga kriza u 
detyruan të modifikonin mënyën e jetesës duke harxhuar më pak në sektorët e të 
ashtuquajturës industri të zbavitjes(Bare, restorante,kazino,hotele,pishina,palestra 
force,turizëm i brendshëm,kinema,teatro etj.).  

Sektori i shërbimeve në Greqi punësonte një numër jo të vogël shqiptarësh,kryesisht në 
vende pune më pak të kualifikuara,ku kërkohej më shumë punë fizike. Humbja e vendeve 
të punës për shka të krizës në këto sektorë do të thotë më pak të ardhura,pra më pak 
remitanca të dërguara në Atdhe.  

Siç e trajtuam edhe më sipër bujqësia greke u godit shumë nga pakësimi deri nëndërpreje 
i subvencionimeve komunitare për një numër prodhimesh bujqësore e blektorale. Pakëto 
sunvencione një pjesë e mirë e këtyre produkteve greke bëheshin të paleverdisshme për 
tu prodhuar nga fermerët grekë. 

 Gjallërimi i industrisë ushqimore në vendet ish komuniste, disa prej të cilave tashmë 
anëtare të BE-së, ngushtoi pjesën e tregut që zinin produktet e industrisë ushqimore 
greke.  
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Si rrjedhim kjo industri nuk mund të thithte më një pjesë jo të vogël të produkteve 
bujqësore, që ofronin fermerët grekë. Kombinimi i pakësimit të subvencioneve 
komunitare me rritjen e konkurencës në tregjet e vendeve fqinjë thelloi krizën në 
bujqësinë greke. Kriza u thellua edhe më shumë,kur qeveëritë greke nën presionin e BE-
së dhe FMN-së zbatuan paketa ekonomike të shtrëngimit të rripit(austerity packets). 

Ndër masat shtënguese ishin edhe ulja e subvencionit për karburantin e përdorur nga 
fermerët,ulja e garantimit nga ana e shtetit grek për kredi të buta për fermerët nga bankat 
e nivelit të dytë, e deri te rritja e TVSh-së për disa produkte bujqësore e blegtorale. 

Përgjigja e fermerëve grekë ishte pakësim prodhim i për mungesë tregu dhe 
levrdisshmërije. Pakësimi i prodhimit shkatoi shkurtim tyë fuqisë punëtore në bujqësinë 
greke. Në bujqësinë greke numri i punëtorëve emigrantë ishte më i madh se në të gjithë 
sektorët e tjerë të ekonomisë greke. 

Puna në bujqësi konsiderohej nga grekët si mjaft e vështirë,jo e mirë paguar,madje e pa 
denjë për këta ‘pasunarë të rinj’. Realisht në fillim të viteve 90-të fshati grek ishte i 
braktisur nga rinia sidomos në Greqinë veriore. 

Fshati ndiente mungesën e krahëve të punës.Në bujqësi kjo mungesë u kompesua me 
punësimin e emigrantëve,kryesisht shqiptarë.Emigrantët shqiptar të punësuar në sektorin 
e agrikulkturës kishin disa karakteristika specifike. 

 Një pjesë e tyre ishte e karakterit stinor,madje në zonat kufitare edhe e karakterit ditor 
dmth punohej ditën në Greqi dhe në mbrëmje flihej në Shqipëri. Shumica dërrmuese e 
këtyre emigrantëve stinorë nuk u legalizuan edhe pas legalizimit të një pjese të mirë të 
emigrantëve shqiptarë të punësuar në sektorët e tjerë të ekonomisë greke.Emigrantët e 
përhershëm të punësuar në bujqësi po ashtu u legalizuan në një përqindje më të ulët se në 
sektorë të tjerë të ekonomisë. 

 Theksojmë se pagat në bujqësi si për emigrantët legalë edhe për ato ilegalë përgjithsisht 
ishin më të ulta se në sektorët e tjerë të ekonomisë greke. Emigrantët legalë të punësuar 
me kontrata të rregullta pune ishin relativisht të pakët në fshatin grek,madje edhe në këtë 
rast paga e tyre ishte më e ulët sesa e shqiptarëve të punësuar në sektorë të tjerë të 
ekonomisë greke. Të ardhurat e emigrantëve shqiptarë të punësuar në bujqësi si të thuash 
kompesoheshin nga disa faktorë. 

 Banesat në fshat ishin përgjithësisht me qira më të ulta ose në rastin e plevicave,depove 
apo shtëpive të banimit të braktisura nga grekët ishin edhe falas.  

Kostoja e ushqimit ishte më e ulët se në qytete,ndërsa shpenzimet për zbavitje 
përgjithësisht ishin minimale. Në shumë raste kostoja e transportit ishte zerro.Kthimi 
periodikisht në Shqipëri përgjithsisht emigrantëve të punësuar në bujqësi u kushtonte më 
lirë 

.Këtu kam parasysh emigrantët e punësuar në Greqinë veriore në zonën pranë kufirt 
greko-shqiptar. Përsa i përket shpenzimeve për zbavitje,ato ishin përgjithësisht minimale 
në familjet e emigrntëve të punësuar në bujqësi. 
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Shumica e emigrantëve shqiptarë të punësuar në bujqësi ishin me origjinë fshatare të 
mësuar të përballonin një jetesë të vështirë,madje në kufijtë e ekzistencës,kështu që edhe 
në këto kushte të këqija jetese e të vështira pune arrinin të kursenin thuajse njëlloj me 
emigrantët shqiptarë të punësuar në sektorë të tjerë të ekonomisë greke. Remitancat në 
epokën para krizë ishin të konsiderueshme edhe nga kjo shtresë e emigracionit shqiptar. 

Normalisht kriza,që goditi rëndë sektorin bujqësor të ekonomisë greke, për emigrantët 
shqiptarë do të shkaktonte në humbje të vendeve të punës, madje edhe të vendeve të 
punës me karakter stinor.  

Gjithjnë e më shumë pronarët grekë po adoptonin zgjidhje të dhimbshme. Njëra prej tyre 
isjhte pakësimii prodhimit bujqësor deri te lënia e tokave djerr. Një tjetër zgjidhje ishte 
lënia më një anë e sjelljes prej zotërie dhe përveshja e mengëve për të bërë vetë punët, që 
më parë u liheshin me shumë dëshirë emigrantëve të huaj, sidomos atyre shqiptarë. 

 Kriza bëri, që një pjesë e të rinjve grekë(dhe shifrat  tregojnë rritje sipas bordit statistikor 
grek),të riktheheshin në fshatrat e origjinës.Ky ishte kthim i detyruar, sepse humbja e 
vendit të punës në qytete thjesht e kishte bërë të pamundur për grekët të vazhdonin të 
banonin me qira në qytete.Kjo papunësi në bujqësinë greke e shoqëruar me ulje të 
rrogave solli pakësim të ardhurash ,paksim  remitancash. 

 

3.2.5 Ndikimi i krizës te emigrantët  shqipëtarë 
 

Një pjesë e mirë e emigrantëve femra sidomos e atyre të vendosura në qytetet grek nuk 
humbën vendet e punës,sepse ishin të punësuara në sektorin e kujdesit si bejbi 
sitër,kujdestare për të moshuara,pastruese dhe hekurosëse rrobash part time 
etj.etj.Emigrantet femra edhe kur nuk humbën vendet e punës përjetuan rënie të të 
ardhurave,sepse punëdhënnësit grekë,i paguanin më pak.I detyronin të punonin më gjatë 
për të njëjtën pagë,apo të bënin më pak orë pune në javë ,por normalisht edhe duke u 
paguar më pak. 

 Gjithsesi prekja më e pakët nga papunësia e emigrantëve të seksit femër , në mjaft raste 
ishte mundësia e vetme për të mbijetuar në Greqi. Ato familje,ku burrat humbën jo vetëm 
punët e dyta (part time,kryesisht në të zezë),por edhe vendin e punës kryesor,arritën të 
mbijetonin në Greqi vetëm duke prekur kursimet dhe në sajë të punës së grave. Kuptohet 
në raste të tilla nuk mund të flasim më për kursime familjare dhe remitancapër tu dërguar 
në Atdhe.. 

Papunësia nuk ishte e vetmja pasojë e krizës,që shkaktoi rënien e të ardhurave 
respektivisht të remitancave të emigrantëve tanë në Greqi. Kriza bëri, që pronarët grekë 
të ulnin pagesën e ditës së punës,të mos paguanin orët jashtë orarit, të mos paguanin 
siguracionin në punë etj. Frika e papunësisë uli njëkohësisht edhe mundësitë negociuese 
të emigrantëve tanë.Ata ose duhet të pranonin kushte më të ashpra, që ofronin 
punëdhënësit grekë ose do humbisnin vendin e punës.  
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Për më tepër,që në  sektorin e shërbimeve kriza goditi shumë edhe traditën e 
bakshishit,që kontribonte ndjeshëm në të ardhurat e emigrantëve të punësuar në sektorin 
e turizmit aq të rëndësishëm dhe të zgjeruar të ekonomisë greke.Mungesa e siguracionit i 
detyronte emigrantët ose të shndërroheshin në emigrantë të paligjshëm për shkak të mos 
rinovimit të  lejeve të  qëndrimit,ose nga të ardhurat e tyre të pakta ata detyroheshin ta 
paguanin vetë “ika-n’-siguracionin. 

Një tjetër faktor ky, që ndikonte në uljen e të ardhurave për pasojë në pakësimin e 
remitancave për në Shqipëri.Kjo krizë goditi fort remitancat në total, që vinin nga 
emigracioni edhe sepse ende në Greqi kemi numrin më të mëdh të emigrantëve tanë. 
Kuptohet kriza atje prek një numër të madh emigrantësh dhe shkaton një rrudhje të 
theksuar të remitancave të tyre. 

Si rrezultat i krizës ekonomikenë Greqi u vu re një fenomen i ri.Këto dy vitet e fundit 
2011-2012 me mijëra familje emigrantësh po kthehen përgjithnjë nga Greqia në Shqipëri. 
Vërehet se ndër të kthyerit një pjesë e konsiderueshme janë emigrantë me dokumenta të 
rregullta.Ata kanë shumë vite pune e jetese në Greqi,por të goditur nga papunësia 
kthehen në Atdhe.Me kthimin e tyre ata sjellin në Shqipëri edhe të gjitha kusimet, që 
kanë mbledhur nga vitet e punës në emigracion, në Greqi. 

 

3.3 Kriza  ekonomike  në Itali 
 

3.3.1 Karakteristika të krizës në Itali 
 

Kriza ekonomike goditi edhe Italinë,ndonëse jo në përmasa katastrofale si Greqinë.Në 
Itali kriza preku ndjeshëm sektorin e ndërtimit.Ndryshe nga Greqia sektori i ndërtimit në 
Itali kryesisht mbështetej në burime financimi private, prandaj dhe sektori u godit nga 
kriza më pak se në Greqi. Gjithsesi flluska e pasurive të paluajtshme edhe në Itali la 
pasoja në sektorin e ndërtimit. 

Ky sektor u prek edhe nga politikat e reja të adoptuara nga bankat e nivelit të 
dytë,gjegjësisht politika e kredive të shtrënguara (tight crediting).Firmat e ndërtimit nga 
më të mëdhajat me mijëra  të punësuar  deri tek ndërrmarrjet e vogla të tipit familjar 
(impresa famigliare) në një formë apo në një tjetër patën vështirësi të shkatuara nga 
mungesa e likujditetit,por jo vetëm.Sipas ekonomistëve italianë ky ishte shkaku 
kryesor,që në fund të 2010-ës,pas tre simestrash stanjacioni,sektorit të ndërtimit në Itali 
iu desh të pranonte edhe zyrtarisht,sipas raportit të “Confindustria-s” italiane se kishin 
hyrë në reçesion. 

Mungesa e kreditimit bankar goditi edhe sektorë të tjerë të industrisë italiane përmendim 
këtu atë kimike,të ndërtimit të makinave etj. gjithsesi ekonomija italiane ndryshe nga ajo 
greke pati sektorë, që nuk u prekën nga kriza,ku mund të përmendim industrinë e 
artikujve të luksit kryesisht veshmbathjet e markave të famshme, pijet alkolike sidomos  
verërat e shtrenjta, apo edhe segmente të caktuara të sektorit të shërbimeve. 
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 Turizmi italian ndryshe nga ai grek nuk u prek nga kriza. Uljet e të ardhurave nga turistët 
amerikanë u kompesuan me shtimin e të ardhurave nga turistët nga Kina,Japonia apo të  
vendeve ish sovjetike sidomos nga Fedrerata Ruse.Ky turizëm diti t’i bënte ballë shtimit 
të konkurencës në Mesdhe të shkaktuar nga ringjallja e turizmit në bregdetin Dalmat apo 
nga rritja galopante e turizmit të Turqisë e deri diku dhe vendeve të Magrebit( sidomos të 
Tunizisë para ngjarjeve të Pranverës arabe). 

Kriza ekonomike në Itali u karakterizua nga rritja e papunësisë, sado që relativisht e 
zbutur nga asistenca sociale,pagesa e papunësisë etj (casa d’integrazione, sussidio di 
disoccupazione). Kjo papunësi normalisht do të prekte edhe emigrantët tanë në Itali.Si në 
Greqi,por në mënyrë më të butë paketat antikrizë,të shtrëngimit të rripit të qeverive 
italiane sidomos të Kabinetit Monti,shkaktuan uljen e të ardhurave të familjeve të 
emigrantëve shqiptarë edhe në ato raste,kur familjet shqiptare nuk prekeshin drejtpërdrejt 
nga papunësia. 

 

3.3.2 Efekti i krizës në Itali te emigrantët shqiptarë 
Italia ka numrin më të madh të emigrantëve shqiptarë pas Greqisë.Në vitn 2009 pra para 
se këto dy vende të goditeshin nga kriza, rreth 1,3 milion shqiptarë punonin dhe jetonin si 
emigrantë në Greqi dhe Itali.Në Itali numri i emigrantëve ilegalë ishte relativisht i 
vogël.Statusi i emigrantëve tanë ishte relativisht i kënaqshëm,krahasuar me atë të 
emigrantëve tanë në Greqi. 

 Normalisht një pozicion i tillë i emigrantëve në Itali shërbente për të gjeneruar remitanca 
më të larta sesa mesatarja e emigrantëve në Greqi. Gjithsesi edhe ky fenomen moderohej 
nga fati që emigrantët tanë në Itali përgjithsisht kishin  arritur një nivel jetese më të lartë 
se ata në Greqi. Vërtet të ardhura më të larta,por edhe shpenzime më të shumta. Zëri 
shpenzime zbavitje në buxhetin familjar të emigrantëve tanë në Itali ishte dukshëm më i 
lartë se i atyre në Greqi. 

Procesi i legalizimit masiv të emigrantëve shqiptarë në Greqi filloi vite më vonë sesa në 
Itali. Numri i emigrantëve ilegalë në Greqi rritej edhe për shkak të emigrantëve stinorë, 
që e kishin relativisht të lehtë dhe me kosto monetare më të ulët kalimin ilegal të kufirit të 
gjelbër me Greqinë.Hyrja ilegale e emigrantëve tanë në Itali ishte më e vështirë dhe më e 
kushtueshme.  

Kostoja, që ata i paguanin oraganizatave kriminale për viza fallso,transport me skafe apo 
me anije të flotës tregtare apo të peshkimit ishte dukshëm më e lartë sesa hyrja ilegalisht 
në Greqi nëpërmjet shtigjeve malore të të ashtuquajturit kufiri i gjelbër. 

Në Itali kriza goditi fort sektorin e ndërtimit,ku ishin të punësuar mjaft 
shqiptarë.Rrjedhimisht të ardhurat dhe remitancat e tyre ranë shumë.Në sektorin e 
ndërtimit kriza nuk goditi vetëm emigrantët në rolin e punëmarrësit. Në Itali në sektorine 
ndërtimit ekzistonin shumë firma të vogla me pronarë shqiptarë apo edhe shqiptarë të 
vetpunësuar. 
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Ky kotigjent,që siguronte të ardhura më të mëdha sesa punëtorët e zakonshëm të 
ndërtimit,pra edhe mundësi remitancash më të larta,u godit fort nga kriza duke humbur jo 
vetëm fitmet nga aktiviteti i tyre privat,por edhe një pjesë të investimeve të kryera në këto 
firma. 

Kriza ekonomike njëlloj si në Greai i detyroi emigrantët tanë në rast humbje të vendit të 
punës me siguracion të pranonin edhe vende pune në të zezë. Këto vende pune në të zezë 
godisnin të ardhurat e emigrantëve tanë, sepse i privonin ata nga shumë përfitime 
sociale,që kanë të punësuarit e ligjshëm. 

Në të ardhmen emigrantët e punësuar në të zezë(pa siguracion) do të kenë vështirësi për 
të plotësuar kërkesat që ka ligji italian për ripërtëritjen e lejeve të  qëndrimit,duke 
rrezikuar edhe statusin e tyre si emigrantë legalë në Itali. Interesant është fakti,që kriza 
ekonomike e ka vështirësuar shumë bërjen e një pune të dytë nga emigrantët tanë. Kjo 
punë e dytë edhe kur bëhej në të zezë ndikonte pozitivisht te të ardhurat e emigrantëve. 
Kriza ka rritur konkurencën edhe në tregun e punës së zezë në Itali.Kriza ka rritur jo 
vëtëm konkurencën në këtë treg,por edhe i ka krijuar mundësi punëdhënësve italianë të 
ofrojnë paga më të ulta edhe për punën e zezë. Në këtë rast kemi përsëri efektin 
zinxhir:Paga më të ulta,të ardhura më të ulta,kursime më të pakta normalisht më pak ose 
aspak remitanca. 

Kriza në formën e humbjes së vendeve të punës preku më pak shqiptarët e punësuar në 
sektorin e shërbimeve, të metalmekanikës apo ata të punësuar në fabrika dhe uzina të 
ndryshme. Në këto sektorë patronati e kishte më të vështirë të bënte shkurtime të fuqisë 
punëtore, për shkak të legjislacionit në fuqi dhe forcës së madhe të sindikatave 
italiane.Gjithsesi edhe ky kontigjent emigrantësh indirekt pati ulje të të ardhurave të tyre 
për shkak të rritjes së taksave dhe shkurtimit të shërbimeve sociale,që ofronte shteti 
italian. 

Nuk duhet të harrojmë,që ndryshe nga Greqia një numër jo i vogël emigrantësh shqiptarë 
përfitojnë nga këto shërbime sociale, që ofron shteti italian për të pa privilegjuarit. Ndër 
këto shërbime përmendim,ndihmën për papunësinë,pagesat për fëmijët e vegjël, pagesat 
për lindjen e fëmijëve si edhe ndihma financiare për nënat gjatë kohës së shtatzanisë dhe 
pas lindjes së fëmijës.  

Shtëpitë sociale dmth me qira nën tregun të ofruara nga komunat(bashkitë) ishin një 
ndihmë e mirë për buxhetin familjar të emigrantëve tanë.Për shkak të krizës është rritur 
konkurenca për të përfituar  shtëpi të tilla.Jo vetëm në Italinë e jugut,por edhe në 
veri,gjithnjë e më tepër familjet italiane të goditura nga kriza po i drejtohen shtëpive 
sociale duke ua vështirësur emigrantëve sigurimin e një shtëpie të tillë me qera shumë të 
ulët. Si rrjedhim një barrë më shumë për buxhetin e familjes së emigrantit,pra më pak ose 
edhe aspak  remitanca për në Shqipëri. 
 
Shumë nga emigrantët tanë në Itali duke pasur një status dhe gjendje më të mirë se  ata në 
Greqi i kanë lejuar vetes një nivel jetese më të lartë,duke blerë vetura relativisht të 
shtrenjta,duke banuar në shtëpi të bollshme, duke bërë jetë sociale më të pasur si psh 
frekuentim baresh e restorantesh,pushime vjetore të kaluara në vende turistike,fund-java 
jashtë shtëpie etj.etj. 
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Emigrantët, që kanë fëmijë të rritur, gjithnjë e më shumë po preferojnë të paguajnë, që 
fëmijët të ndjekin studimet universitare,në vend që të hynë në punë.Pra kemi një barrë të 
re për buxhetin familjar në vend të kontributeve shtesë. Në këto raste bëhet shumë e 
vështirë për të kusyer,jo më të mendohet për të dërguar para në Shqipëri. 
 
 Jo pak familje emigrantësh shqiptarë në Itali janë në proces të blerjes së shtëpisë me 
këste. Në kushtet e një Italie në bum ekonomik,të tilla shpenzime dhe nivel jetese ishin të 
përballueshme. Megjithë këtë nivel shpenzimesh relativisht të lartë emigrantët tanë në 
Itali kishin mundësi të dërgonin para për të afërmit e tyre në Shqipëri.  
 
Jo pak prej tyre dërgonin para edhe për investime të vogla në Shqipëri si blerje apo 
rikonstruksion banese,apo për blerje banese të dytë në zona turistike,apo edhe blerje 
dyqanesh me qëllin, që të jepeshin me qera për të siguruar të ardhura shtesë dhe për të 
përfituar në vite nga rritja e vazhdueshme e çmimit të pasurive të patundshme. Të tilla 
investime në Atdhe janë ndër të parat e prekura nga kriza ekonomike italiane dhe nga ulja 
e të ardhurave të emigrantëve për shkak të kësaj krize. 
 
 Normalisht emigrantët në rast të rënies së të ardhurave nga kriza së pari preferojnë të 
ruajnë nivelin e jetesës që kanë gëzuar gjatë viteve të para krizës. Për investimet në Atdhe 
ato përgjithësisht  preferojnë t’i shtynë në të ardhmen,kur me kalimin e krizës shpresojnë 
të rrisin edhe të ardhurat e veta. Përjashtim kemi vetëm në ato raste të pakta,kur 
emigrantët kanë bërë blerje pasurish të patundshme në Shqipëri duke përdorur kreditë 
bankare duke vënë për kolateral deri në shlyerjen e kredisë pasurinë e patundshme të sapo 
blerë. 
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IV. KREU  IV  :  Ecuria e remitancave në vite, trendi i tyre  në 
Shqipëri 
 

4.1 Ecuria e remitancave në vite, trendi i tyre  në Shqipëri  
 

 

Po të shohim shifrat për të ardhurat nga remitancat nga viti 1992 dhe deri më sot del qartë 

se ecuria e tyre ndahet në tre pjesë: 

Pjesa e parë shtrihet në periudhën 1992-1996. Në këtë periudhë shohim një trend rritës të 

të ardhurave nga remitancat. 

Mbas kësaj periudhe  për efekt të krizës në Shqipëri dhe firmave piramidale, të ardhurat 

nga remitancat lëvizin në mënyrë kaotike, pa ndonjë rregullësi. 

Pjesa e dytë shtrihet në periudhën 1999-2004. Në këtë periudhë përsëri remitancat 

ndjekin një trend rritës. 

Pjesa e tretë shtrihet në periudhën 2005-2011 ku fillimsht kemi një rritje të vogël dhe 

konstante dhe gjatë gjithë periudhës ne vazhdim kemi një trend në rënie të remitancave. 

Këtë gjë e paraqet edhe në grafikët e  mëposhtëm: 

 

Grafik 4.1-1 
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Një nga treguesit e tjerë që tregon rëndësinë e remitancave është dhe  ai se si janë ato në 
raport me investimet  e  huaja direkte (IHD) dhe ndihmës së huaj. 

 Duke u mbështetur përsëri në Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë [4], [6],[7] gjatë 
periudhës 1992-2001 investimet direkte të huaja të akumuluara kanë qenë  774.7 milionë 
USD, ndërsa remitancat e akumuluara kanë qenë 3924.2 milionë USD ose rreth 5 herë më 
shumë.Edhe po ti krahasojmë me ndihmat e huaja që Shqipëria merr çdo vit nga jashtë 
ato përsëri janë dallueshëm më të mëdha.Në vitin 2001 ndihma e huaj ka qenë rreth 180 
milionë dollarë, ndërsa remitancat, po këtë vit ishin 3.4 herë më të mëdha. 

 

Grafik 4.1-2 

 

 

Grafik 4.1-3 
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Grafiku 4.1-4 

 

 

4.2 Periudha e parë dhe e dytë  1991-2004 
 

Duke parë se në dy periudhat e para kemi rritje të remitancave po i studiojmë të dyja 

duke i marrë së bashku. Po të mbështetemi në të dhënat e këtyre dy periudhave shohim 

se: 

1) Nga 1991-2004   remitancat ishin në rritje  dhe zinin vendin e parë në GDP-në e 

Shqipërisë. Ato zinin 10-22 % të GDP-së në këtë periudhë.  

  

2) Rëndësia e remitancave shprehet nga raporti i tyre me  IHD-të (Investimet e 

Huaja Direkte) si dhe me ndihmën e huaj, duke qënë 5 herë më e lartë për 

periudhën 1992-2004, ndërsa 3.4 herë më e lartë sesa ndihma e huaj.   

 

3) Rëndësia e remitancave duhet parë edhe në lidhje me eksportet. Në 2001 

remitancat sollën dyfishin e valutës së huaj krahasuar me eksportet dmth. 200 

dollarë për kokë.  

 

4) Remitancat shërbyen për ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit të lekut me 

valutat e huaja, duke pasur ndikim edhe në ruajtjen e stabilitetit makro-ekonomik 

të Shqipërisë. Tranzicioni shqiptar nga ekonomi socialiste në ekonomi tregu u 

karakterizua nga një konsum i brendshëm më i lartë se Prodhimi Kombëtar. 

[57][58] 
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Grafik  4.2 - 1. Dinamika e remitancave, e  eksporteve dhe e investimeve të huaja  
direkte       gjatë periudhës 1992 – 2001 

 

 

Për te treguar rëndësinë e remitancave një tregues tjetër është dhe raporti i tyre në lidhje 
me eksportin e mallrave.Në vitin 2001 remitancat ishin gati 2 herë më të mëdha se të 
ardhurat valutore nga eksportet ose gati 200 dollarë për frymë. 

Në këtë vit, remitancat kanë luajtur gjithashtu një rol të dorës së parë për financimin e 
importeve dhe për mbulimin e defiçitit tregtar.Ndikim kanë pasur remitancat  edhe për 
ruajtjen e vlerës së këmbimit të monedhës kombëtare dhe për zhvillimin e shpejtë të 
sektorit të ndërtimit dhe të shërbimeve.Pra ato kanë ndikuar pozitivisht në stabilizimin 
makroekonomik të vendit. 

 

Grafik  4.2 - 2.  Dinamika e remitancave, e  importeve, e  eksporteve  dhe  e  deficitit   
tregtar  gjatë periudhës 1992 - 2001 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

IHD

Eksporte

Remitanca

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Eksporte

Remitanca

Bilanci tregtar

Importi



 

46 
 

Në përfundim duke parë këto tregues del se remitancat kanë qenë faktori kryesor  që ka 
përcaktuar  një  nga  karakteristikat e tranzicionit shqiptar, ekstroversionin  e ekonomisë, 

që dotë thotë se konsumi i brendshëm është më i madh se se prodhimi kombëtar. 

 

 

4.3 Periudha e tretë 2004-2011 
 

Kriza globale ka ndikuar edhe te remitancat. Pikërisht një nga efektet negative të kësaj 
krize është dhe ulja e remitancave këto 5 vitet e fundit si sasi dhe si vend që zënë ato në 
lidhje me eksportet dhe investimet e huaja. Nqs  shikon raportet e Bankës së Shqipërisë 
në këto vitet e fundit [8],[9],[18],[22]duket qartë që remitancat këto vite kanë pësuar një 
rënie goxha të ndjeshme. 

Në këtë peridhë të tretë e dukshme është që  trendi i remitancave është zbritës duke 

ndryshuar dhe raporti i tyre me eksportet dhe IHD-të. Gjithsesi kjo rënie drastike e 

remitancave  nuk çuar në përkeqësim drastik të bilancit të pagesave.  Kështu bilanci i 

pagesave pati një defiçit vetëm prej 159 milion € . Shtrohet pyetja : Nga kanë ardhur 

paratë shtesë që kanë mbuluar pjesërisht rënien e remitancave? Dy janë burimet : 

 

1) Rritja e eksporteve për shkak të ndryshimit të konjukturës së disa mallrave kyce të 
eksportit shqiptar si psh. kromit, prokatët e gizës, e celikut etj, si dhe dimri shume 
i lagësht 2010-2011 që fryu eksportet shqiptare të energjië elektrike të 
rinovueshme. 
 

2) Së dyti rritja e IHD-ve. Kjo rritje më shumë sesa nga investitorë të huaj strategjike 
ka ardhur nga qindra e qindra investitorë të cilët janë thjesht emigrantë shqiptarë 
që për shkak te krizës në vendet që ata kanë emigruar detyrohen të kthehen në 
Shqipëri. 
 

Kjo rritje ndodh prej qindra e qindra investitorëve të vegjël të cilët janë thjesht emigrantë 
shqiptarë që investojnë kursimet e jetës së tyre 

Me kursimet e pakta të një jete të tërë ata bëjnë investime kryesisht të tipit vetëpunsues 
përgjithësisht në sektorin e shërbimeve por jo domosdoshmërisë vetëm aty.Të tillë 
mikroinvestitorë “të huaj” të kujtojnë pikat e shiut që vec e vec janë të parëndësishëm por 
sëbashku krijojnë përmbytje. 

Gjithsesi ndryshe nga remitancat ky injeksion cash-i në ekonominë shqiptare është i tipit 
një akt i vetëm dhe kaq. Efekti i kësaj rrjedhje cash-i pasi ndodh nuk përsëritet më 
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Grafiku 4.3 - 1 

 

 

Sic duket nga grafiku remitancat në këto vitet e fundit krahasuar dhe me periudhen e parë 
të studiuar po pëson një ulje në vazhdimësi.Bilanci i remitancave, duke u nisur nga të 
dhënat e marra nga raportet e bankës së Shqipërisë të vitit 2011, rezultoi në një deficit 
prej 91,5 milion euro si pasojë dhe e krizës globale dhe kthimit të një pjese të refugjatëve 
në vend. 

 Për rreth 4 vjet rresht kjo llogari ka shënuar rënie dhe pikërisht në vitin 2010 ka një rënie 
rreth 12% në krahasim me një vit më parë, ndërsa në terma kumulative kemi një rënie 
prej rreth 29% në lidhje me vitin 2006, që e pasqyron më së miri dhe konkluzionin e 
nxjerë më lart. 

 

Nqs.i drejtohemi bilancit tregtar për të parë dhe ndikimin që ka sjellë kjo rënie e 
remitancave, si njëri nga zërat e tij, shohim që ai u mbyll në vitin 2011 me një deficit me 
159 milion euro në lidhje me një vit më përpara  gati 7,6% më e ulët, shifër kjo  e vogël 
krahasuar me 1 vit më parë  por shumë e konsiderueshme nqs. e krahasojmë këtë rënie në 
lidhje me vitin 2004. Ky bilanc është mbyllur në vitin 2011 me një deficit rreth 75 % në 
lidhje me vitin 2004. 

 

Tabela 4.3 - 1 

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Trade 
balance 

-1.149 -1.281 -1.177 -1.277 -1.477 -1.659 -2.104 -2.431 -2.304 -2.083 -2.242 
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Grafiku 4.3 - 2 

 

 

 

Po ti referohemi të dhënave nga raporti i Bankës së Shqipërisë për të ardhurat nga 
eksporti [8],[9],[18],[22] shohim se  kanë ardhur në rritje. Ka një rënie në vitin 2009 
krahasuar me 2008 por trendi është në rritje.Ky fenomem është njësoj si për totalin e tyre 
ashtu dhe për të ardhurat nga eksportet për Greqinë.  

 

Nëse  flasim në përqindje,ka një rritje prej rreth 56% të totalit të tyre në vitin 2010 
krahasuar me një vit më parë dhe rreth 11% është kjo rritje për eksportet me Greqinë që 
tregon dhe trendin në rritje të tyre. Ndërsa krahasuar kjo rritje me 2004 shohim se në total 
kemi një rritje prej 14.1%  ndërsa më e pakët është kjo për Greqine rreth 7%.  

 

Nqs bëjmë ndryshimin kumulativ nga 2004 deri në vitin 2010 do të nxjerim më qartë 
trendin në rritje të tyre, përkatësisht me një rritje prej 10.7%  të totalit dhe vetëm prej 
16% të të ardhurave nga eksportet me Greqinë. 

 

Table 4.3 - 2 Exports  million euro 
 

Vitet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GREQI 58 55 61 65 80 56 62 63 

ITALI 355 384 458 533 567 460 596 747 

TOTALI 486 530 631 889 917 751 1,172 1,406 
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Grafiku 4.3 - 3 

 

 

Le të shohim tani si kanë variuar në këto vite investimet e huaja direkte për të bërë 
krahasimin me remitancat. Të ardhurat nga investimet e huaja direkte në fund të vitit 
2010 rezultuan në total me 2.640 milion euro ose rreth 18%  më të larta krahasuar me një 
vit më parë,ndërsa në lidhje me Greqinë rezultuan 724 milion euro ose 7.9% më të larta 
krahasuar me një vit më parë.Në terma kumulative IHD rezultuan rreth 40% më të larta 
në total në lidhje me vitet 2007-2010 ose rreth 45% më të larta se viti 2007. 

 

Edhe pse në rritje po ti referohemi të ardhurave nga IHD me Greqinë në terma kumulativ 
rezultuan 5.4% më të ulëta se periudha 2007-2010 ose 6% më të ulëta se në vitin 2007 që 
tregon edhe njëherë se një nga faktorët kryesore të kësaj rënie është dhe kriza e rëndë që 
ka pllakosur Greqinë. 

 

 

Tabela 4.3 - 3  Investimet e huaja direkte ne milion euro 

 

Vitet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Greqi 521 566 560 601 507 767 1,070 

Itali 220 321 348 387 427 125 -133 

Totali i IHD-ve 1,830 2,061 2,261 2,436 3,400 3,262 2,854 
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Grafiku 4.3 - 4 

 

 

Për të përmbledhur të gjitha të dhënat më lartë le të bëjmë një analizë krahasimore midis 
të ardhurave nga Remitancat, IHD, Eksportet dhe ndikimi i tyre në Bilancin tregtar. 
Grafikët 5 tregojnë trendin e ketyre 4 faktorëve më lart nëvitet 2006-2010. 

 Aty duket qartë pozicioni i remitancave në lidhje me IDH dhe eksportin. Deri në vitet 
2006,2007 remitancat ishin zëri më i lartë e përkatësisht në 2006-ten 48% më i lartë se 
eksportet dhe 2.7% më i lartë se IDH, ndërsa në 2007, 21% më i lartë se eksportet dhe 
1% më i lartë se IDH. 

Në vitet në vazhdim shikohet, jo vetëm që remitancat janë në ulje, por dhe pesha që zënë 
ato në lidhje me këto  2 faktorë sa vjen e ulet në një shkallë akoma më të lartë dhe 
pikërisht në vitin 2010 pesha e remitancave në lidhje me eksportet është më e ulët me 
41% ,dmth. të ardhurat nga remitancat janë gati 41% më të ulëta se të ardhurat nga 
eksportet për shkak të kthimit të një pjese të konsiderueshme të emigrantëve në 
përgjithësi e të atyre në Greqi në vecanti. 

 I njëjti fenomen ndodh edhe në lidhje me IHD. Bilanci i remitancave në këtë vit u mbyll 
me një rënie me 0.2 % në lidhje me IHD kur deri në një vit më parë ishte më i lartë. 
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Grafiku 4.3 - 5 

 

Të gjitha këto të dhëna vërtetojnë hipotezat  tona që të ardhurat nga remitancat kanë një 

trend që ndahet në tre periudha kohore: 

Në periudhën e parë 1992-1996 kanë trend rritës, në periudhën e dytë vazhdojnë të kenë 

trend rritës, ndërsa në periudhën e tretë 2005-2011 ato sa vijnë e më shumë kanë një trend 

zbritës.Pra si përfundim në periudhën e tretë jo vetëm  kemi një trend në rënie të 

remitancave në vlerë absolue por shohim një trend në rënie edhe në vlera relative, pra si 

përqindje që zenë ato në GDP në lidhje me eksportet dhe IHD.  

 

4.4 Modelimi dhe parashikimi i serisë kohore të të ardhurave nga 
remitancat 

Duke u bazuar në përfundimet e nxjerra për trendin e remitancave në periudhën e tretë 
pra në vitet 2004-2012  qëllimi ynë në këtë paragraf është krijimi i disa  modeleve  me 
seri kohore të remitancave dhe me anë të këtyre modeleve të prognozojmë në të ardhmen. 
Pra : 

1. Cilat do të jenë të ardhurat nga remitancat në vitet e ardhshme? 

2. Cila është tendenca e remitancave në kohë duke ditur që remitancat janë faktor i 
rëndësishëm i ekonomisë shqiptare? 
 
 
Një analizë e tillë është e domosdoshme. [66] 
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Nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë kemi ndërtuar disa modele parashikimi për 

remitancat. Jemi përpjekur ti krahasojmë ato dhe për të parë se cili model do të ishte më  i 

përshtatshëm për tu përdorur në të dhënat e vendit tonë. Të gjithë metodat  bashkohore 

kërkojnë një numër të madh të dhënash, që fatkeqësisht për seritë kohore të remitancave 

nuk i kemi. Gjithsesi sipas rekomandimeve [53][54] kemi përdorur metoda si metoda e 

mesatares rrëshqitëse, metoda e sheshimit eksponencial, modelet me anë të regresit si 

edhe duke pasur parasysh, që për vitet 2008-2012 kemi të dhënat tremujore për 

remitancat, menduam dhe u përpoqëm të analizojmë edhe hipotezën, nëse remitancat 

kanë lëkundje stinore. Të dhënat u përpunuan me programin SPSS sipas modeleve të 

mësipërme. 

Prognozimi me metodat e sheshimit 

Në serinë e remitancave të sjella në 5 vitet e fundit fillimisht supozojmë se kjo seri nuk 
ekspozon asnjë lloj trendi,lëkundje ciklike,apo efekte stinore. Qëllimi i sheshimit 
prognozimit është të sheshojë me komponenten jo të rregullt të kësaj serie nëpërmjet  
proceseve mesatarizuese [53] . 

 

4.4.1 Prognozimi me metodën e mesatareve rrëshqitëse. Modeli MA (moving average) 

 

Si bazë për këtë prognozim shërbejnë mesataret e vlerave më të vonshme të kësaj serie. 

Mesatarja rrëshqitëse = (shuma e n - vlerave më të vonshme)/n 

 

Një problem madhor i metodës së prognozimit me mesataren  rrëshqitëse është se kërkon 

një numër të madh të dhënash për faktin se, gjatë sheshimit humbasin një numër i tyre. 

Kjo metodë do të bënte një parashikim shumë të mirë nqs. Numri i të dhënave do të ishte 

shumë i madh por në rastin tonë këtë nuk e bëjmë dot për faktin se kemi një numër të 

vogël të dhënash. Si rrjedhim kur numri i të dhënave është shumë i vogël lind problemi se 

me sa do ta mesatarizojmë. Sa më e madhe të jetë n-ja, aq më i mirë bëhet parashikimi. 

Në kushtet tona numri i vrojtimeve është i vogël (7) atëherë mesatarizimi, për të qëndruar 

në shifra të pranueshme, duhet të jetë me n= 2 ose 3. Duke bërë krahasimin e gabimeve 

rezulton se mesatarizimi me n= 2 krijon gabimin më të vogël.  

Të dhënat për të ardhurat nga remitancat  (në milion euro) në  vitet e fundit të mara nga 

Raporti annual i  Bankës Së Shqipërisë janë si më poshtë : 
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Tabela 4.4.1 – 1 
 

VITI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TR. NGA 

REMITANCAT 
777 803 937 951 834 782 689 664 676 

 
 

Grafiku 4.4.1 - 1 

. 
 

Pas llogaritjeve të treguara në Figura  4.1.1 – 1 (SHTOJCA  B) Prognozimi sipas kësaj 

metode paraqitet në grafikun e mëposhtëm.  

 

Grafiku 4.4.1-2 
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Duke përdorur programin SPA për mesatarizimin me numër termash  të ndryshëm , 

dolëm në përfundimin që sasia e remitancave në vitin 2013, me mesataren rrëshqitëse me 

2 terma parashikohet të jetë 670 milion   euro. 

 
 

4.4.2 Prognozimi me metodën e sheshimit  eksponencial 

 
Metoda e sheshimit eksponencial është një teknikë prognozimi që për sheshimin e 
të dhënave përdor mesataren e ponderuar të vlerave në periudhën e kaluar . 
 
Modeli bazë i sheshimit eksponencial është sipas formulës : 
Ft+1 = α·yt + ( 1-α)Ft   
Siç dihet nga aplikimi i kësaj metode, problemi madhor është përcaktimi i koeficientit α. 
Në SPSS duke futur në këtë program të dhënat tona rezultoi që për modelin tonë 
koeficenti që bën përafrimin më të saktë është α = 0,2 . Ky doli si koeficenti më i mirë i 
sheshimit.  
 
Këtë formulë ose paraqitje kemi përdorur për llogaritjet e mëposhtme 
Një  formë tjetër e paraqitjes së llogaritjeve me anën e sheshimit  eksponencial   
është : 
Ft+1 = Ft  + α·(yt - Ft) 
 
Nga kjo formulë del se prognoza në periudhën t + 1 përbëhet nga 2 pjesë :  
Prognozimi sipas kësaj metode paraqitet dhe në grafikun më poshtë: 

 
Grafiku 4.4.2 - 1 
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Sasia e remitancave në vitin 2013, me metodën e sheshimit eksponencial me koeficent 
sheshimi α = 0,2  parashikohet të jetë  753,5 milion  euro. 
Nëse modeli i sheshimit eksponencial do të vazhdojë në mënyrë alternative  me të dhënat 

e vitit 2013 dhe me të dhënat e vitit 2014, të dhëna të përafërta këto, themi që ky 

koeficent  α = 0.2  mund të shërbejë edhe për të dhënat e vitit 2015 dhe mendojmë që ky 

parashikim do të ndryshojë kur ti shtojmë edhe të dhënat e 2016 

 
 
 

4.4.3  Prognozimi  i serisë  së remitancave me anën  e trendit (Metoda AR) 

 
 

Duke parë prirjen lineare që kanë të dhënat e serisë kohore të remitancave  ne mund ti 
prognozojmë ato edhe me anën e trendit [53],[54] 

Po të shohim serinë kohore të remitancave në vitet e fundit ,megjithëse ekzistojnë disa 
luhatje, në përgjithësi shikohet një trend në zbritje të prurjeve të remitancave vitet e 
fundit. Sigurisht që nuk mund të presim një rënie të vazhdueshme të termave të serisë, 
por një rënie graduale dhe këtë e tregon dhe sheshimi me anën e trendit. Në paraqitjen 
grafike të të dhënave,  ky përafrim mund të paraqitet me përafërsi në formën lineare. 

Duke përdorur të dhënat e serisë kohore mbi prurjet e remitancave të viteve të fundit në 
tabelën më lart, përdorim analizën e regresionit  ( me anën e metodës së katrorëve më të 
vegjël) për të gjetur ekuacionin e trendit linear. Ky ekuacion ka të njëjtën forme si 
ekuacioni i regresit linear , ndryshon vetëm nga termi x. Te ekuacioni i trendit linear rolin 
e variablit të pavarur x e luan koha  t  . Ky ekuacion ka trajtën : 

Tt = b0 + b1·t                               

 

Tabela për llogaritjen e kufizave të këtij ekuacioni të trendit linear  paraqitet në 
(SHTOJCA  B - Tabela 4.4.3 – 1) 
 

Koeficenti këndor i këtij ekuacioni tregon se gjatë 9 viteve të shkuara ,remitancat kanë 
pasur një rënie mesatare vjetore prej 24,7 milion euro. Nqs supozojmë se kjo prirje do të 
jetë dhe në të ardhmen, nëpërmjet këtij ekuacioni të trendit mund të bëjmë projektimin e 
komponentit të trendit për këtë seri. Kështu duke marë vetëm komponentin e trendit, 
vëllimi i remitancave në vitin 2013 pritet të jetë  667,1 milionë euro ndersa në vitin 2014 
do të jetë  642,1 milion euro. 
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Grafiku i trendit te remitancave në këtë rast është : 

Grafiku 4.4.3 - 1 

. 
 

 

4.4.4 Prognozimi  i serisë  së remitancave duke marë parasysh komponenten e trendit dhe 
atë stinore ( metoda SAR) 

 

Intuitat dhe të dhënat tregojnë që remitancat kanë sezonalitet por për hir të mungesës të 

së dhënave kemi përdorur dy mënyrat e para meqë të dhënat kanë qenë vjetore duke u 

nisur nga 2007. Mirë do të ishte, të ishte nisur ky studim nga viti 2004 por të dhënat në 

tremujor janë nga 2007 e tutje. Të dhënat përfundimisht kanë lëkundje stinore, ku kanë 

rritje më shumë në verë. 

Përveç komponentes së trendit (T) dhe asaj stinore (S), seria kohore përmban edhe 

komponenten jo të rregullt (I). Kjo komponente shpreh ndikimet e rastit në serinë kohore 

që nuk mund të shpjegohen nga trendi dhe komponentja stinore. Duke përdorur trendin  T 

, stinoren  S dhe komponenten jo të rregullt  I , do të supozojmë se termat e serisë  Y 

mund të paraqiten me anën e modelit në formë produkti si :  

Y  =  T*S*I 

Në këtë model , T  është shprehur në njësitë e të dhënave të serisë që prognozohet, 
kurse  S dhe  i shprehen si madhësi relative ku vlerat më të mëdha se 1 tregojnë 
ndikimin mbi trendin dhe vlerat më të vogla se 1 ndikimin nën trendin. 

 Le ta kryejmë këtë prognozim duke u mbështetur në të dhënat  3 – mujore të 5 
viteve të fundit. Këto të dhëna, të mara nga raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë,  
paraqiten në tabelën : (SHTOJCA  B - Tabela 4.4.4 – 1) 
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Këto të dhënat  tregojnë se prurjet më të ulëta nga remitancat janë në tremujorët e 
tretë ndërsa ato më të larta janë në tremujorin e dytë dhe të katërt . Kjo tregon se 
seria paraqitet me ndikim stinor. Për të identifikuar ndikimin stinor për cdo 
tremujor :  

Prognozimi sipas kësaj metode paraqitet dhe në grafikun më poshtë: 

(SHTOJCA  B - Tabela 4.4.4 – 2  - Tabela 4.4.4 – 3  -  Tabela 4.4.4 – 4  -  Tabela 
4.4.4 – 5  -  Tabela 4.4.4 – 6) 
 

Grafik 4.4.4-1 

 

 
 

 
Pra në vitin 2013 pritet që prognoza e remitancave të mara të jetë 600,77 milion euro e 

cila duket që është më afër  realitetit. Ndërsa për vitin 2014 kjo prognozë është  566.2 

milion euro.  

 

 

 Meqë seria ka të dhëna të pakta,  është e pa stabilizuar dhe pothuajse të gjitha 

parashikimet me të gjitha metodat mund të konsiderohen të njejta. Nënvizojmë 

përsëri se e rëndësishme është që me siguri të plotë remitancat vazhdojnë të ulen 

çdo vit dhe po nga modelet del që probabiliteti është i vogël për këto seri që të 

ndryshojnë tendencë (të rriten). Ndoshta siç pasqyrohet në kapitullin pasardhës do 

të shfaqen ose kanë filluar të shfaqen në formën e investimeve të vogla të 

emigrantëve, që kthehen përgjithnjë në Shqipëri. [66] 
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V. KREU  V  :  Një analizë  e faktorëve që ndikojnë në të 
ardhurat nga remitancat në vendin tonë 

 

Duke u mbështetur në konkluzionet që nxorrëm nga studimi i të dhënave për remitanca 

dhe prognozimi i tyre, pra që trendi i tyre është zbritës në përiudhën e tretë, në këtë 

kapitull do të përpiqemi të bëjmë analizën e faktorëve kryesorë, që ndikojnë te të ardhurat 

nga remitancat.  

Duke ditur që faktorët kryesor që ndikojnë në të ardhurat nga remitancat në vendin tonë 

janë faktorët demografik,  social, ekonomik, politik dhe gjeografik,  metoda e studimit 

tonë ka qenë anketimi dhe analizimi i rezultateve të këtij anketimi. Pyetësori i hartuar ka 

pasur si qëllim analizimin se si ndikojnë këto faktor tek të ardhurat nga remitancat. 

Për këtë arsye gjatë muajit Korrik -  Gusht 2012 u ndërmor një anketim me 300 

emigrantë legalë që banonin në Itali dhe në Greqi. 

Nga të intervistuarit 52.7 % e të anketuarve ishin emigrantë nga Italia dhe 47.3 % ishin 

emigrantë nga Greqia  

 

5.1 Rezultatet për emigrantët në Itali [58] 
 

5.1.1 Karakteristika socio-demografike të emigrantëve 
Spas anketës rezulton se 71 % e të anketuarve i përkasin gjinisë mashkullore dhe 29 % i 
përkasin gjinisë femërore. Nga pikpamja e gjendjes civile 76 % e emigrantëve janë të 
martuar, 19 % e tyre janë beqarë dhe 5 % janë të divorcuar ose të ve.  

 

Shumica e emigrantëve ose 56.5 % janë me arsim të mesëm, 29 %  janë me arsim 8-
vjecar dhe 17.5 % janë me arsim universitar. Pjesa më e madhe e emigrantëve ose 64 % i 
përkasin grupmoshës mbi 35 vjeç ndërsa 36 % i përkasin grupmoshës deri në 35 vjeç. 
Këto të dhëna trgojnë se pjesa më e madhe e të intervistuarve janë të moshës së re, të 
gjinisë mashkullore, të arsimuar me arsim të mesëm dhe të martuar. 
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Grafiku 5.1.1 - 1 

. 
 

 

5.1.2 Karakteristika socio-ekonomike të emigrantëve në vendin e emigrimit 
 
Faktorët kryesorë që kanë nxitur emigrantët shqiptarë për të emigruar, sipas anketimit, 
janë papunësia (52 %),   mungesa e perspektivës për përmirësim të gjendjes ekonomike 
(20.5 %),  të ardhura të pamjaftueshme (13 %)  perspektiva për të siguruar një të ardhme 
më të mirë për fëmijët (10 %), studime (9.5 %) pakënaqësia për jetën sociale (6 %) 
pasiguria politike-ekonomike e vendit (2.5 %) 
 

Grafiku 5.1.2 - 1 
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 Sipas anketës  77.2 %  jetojnë në vendin e emigrimit me familjen ose një pjesë të 

saj, ndërsa vetëm 22.8 % e tyre jetojnë vetëm. Emigrantët kanë një kohë mesatare 
qëndrimi në emigracion prej 12  vjetësh. 

 

. 
 

 Pjesa më e madhe e tyre (70 %) jeton në shtëpi me qera dhe 89 % e tyre janë të 
siguruar. Nga pikpamja profesionale vërehet se ata kanë kaluar gradualisht nga 
kryerja e punëve të thjeshta në kryerjen e punëve më të kualifikuara këta 
emigrantë përfaqësojnë atë pjesë të shqiptarëv, që përpiqen të integrohen në 
shoqërinë e vendit pritës. 

 
 
 
 

Grafiku 5.1.2 – 2 

. 
 
 
 

 Aktualisht, një pjesë e konsiderueshme  e emigrantëve shqiptarë,  
dëshirojnë të kthehen në vendlindje. Sipas anketës, 31.5 % e emigrantëve 
shprehen se do të kthehen në atdhe, 43.5 % shprehen se nuk do të kthehen 
dhe 25 % shprehen se ende nuk kanë vendosur. 
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Kjo tregon që një pjesë e mirë e emigrantëve janë sistemuar dhe po ta 
lidhim me grafikun e mësipërm gati 30% e të intervistuarve  kanë shtëpitë e 
tyre në Itali, një shifër kjo jo e vogël dhe që nxjer në pah më mirë arsyen e 
kësaj përgjigjeje. 

 

Grafiku 5.1.2 - 3 

 
 
 

 

5.1.3 Prodhimi, transfertat dhe përdorimi i remitancave 
 

Faktorët kryesorë që kanë detyruar shqiptarët të emigrojnë i nxisin ata, që nga të ardhurat 
e siguruara me punën me vendin e emigrimit, të kursejnë dhe një pjesë të tyre ta dërgojnë 
në vendlindje. Le t’i shohim dhe interpretojmë këto fakte me gjuhën e shifrave të nxjerra 
nga pyetësorët. 
 
 Sipas anketës, të ardhurat mesatare mujore të familjeve të emigrantëve shqiptarë janë 
1679 €. 
 
 
 Pjesa më e madhe e këtyre të ardhurave sidomos të emigrantëve në Itali,sigurohet nga 
punësimi i kryefamiljarit, ndërsa pjesa tjetër sigurohet nga anëtarët e tjerë të familjes.  
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Grafiku 5.1.3 - 1 

. 
 

Një pjesë të këtyre të ardhurave familja e emigrantit i kursen. Sipas anketës një familje 
emigranti kursen mesatarisht në vit rreth 2715 € ose 348 € në muaj. Shumica e familjeve 
( 75 %) këto kursime i ruajnë të depozituara në sistemin bankar të vendit të emigrimit. 
Duke marrë parasysh kursimet vjetore të emigrantëve dhe kohëqëndrimin e tyre në 
emigracion, mund të hedhim hipoteza se depozitat e tyre të kursimit aktualisht, arrijnë 
disa miliardë USD.  

Sipas anketës, 77.5 % e emigrantëve një pjesë të kursimeve të tyre i dërgojnë në 
vendlindje ndërsa vetëm 24.3 % e tyre nuk dërgojnë një pjesë të kursimeve në 
Shqipëri.Ky numër nqs e krahasojmë me shifrat e nxjerra nga studime të mëparshme 
shihet një rritje e përqindjes së emigrantëve që nuk sjellin kursime në Shqipëri. Arsyet 
janë nga më të larmishmet por më kryesoret janë: 

 

 Kriza 
 

 Ulja e rrogave dhe puna e pasigurtë 
 

 Kostoja e larte e pagesës së shkollimit të fëmijëve 
 

 Bashkimi i familjes dhe mosngelja e asnjë pjestari të afërm në Shqipëri etj. 

 Gjatë vitit 2012 ata kanë dërguar mesatarisht 1209.3 €. Transferimi i remitancave 
realizohet nëpërmjet kanaleve informale dhe formale. Zgjedhja e tipit të kanalit për 
transferimin e remitancave varet nga një varg faktorësh, siç janë statusi legal ose ilegal i 
emigrantit në vendin pritës, karakteri afat shkurtër ose afatgjaatë i emigrimit, gjendja e 
sistemit bankar në vendlindje, kostoja e transfertave, kursi i këmbimit në tregun bankar 
në krahasim me tregun informal etj. 

  

65.0% 

16.5% 18.5% 

Pjesa më e madhe e Tr. sigurohen nga: 

Kryefamiljari Pjesa tjetër e familjes vetëm
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 Në vitin 2012, rreth 30.2 % e sasisë së remitancave  u transferuan nëpërmjet 

kanaleve formale, nga 7.5 %  që transferoheshin në vitin 1994.  
Pjesa më e madhe e remitancave që lëvizin nëpërmjet kanaleve formale realizohet 
nga agjensia  ndërkombëtare Ëestern Union 17 %, por shihet dhe një rritje e 
transfertave nëpërmjet Bankës (13.2 %). Gjithësesi tipi kryesor i kanalit për 
transfertat e remitancave vazhdon të jetë ai informal (69.8 %).  
 

 Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë rreth 61 % e remitancave kanë hyrë në 
Shqipëri nëpërmjet kanaleve informale,ku këto kanale përfshijnë kryesisht sjelljen 
e remitancave nga vetë emigrantët kur vijnë në vendlindje ose nëpërnjet rrjetit të 
gjerë të të afërmve dhe miqve të tyre. 

 

 Ndërsa të dhënat e anketës tregojnë se pjesa më e madhe e emigrantëve (60.4 %) i 
sjellin vetë, 9.3 % i dërgojnë nëpërmjet miqve dhe 30.2 % i dërgojnë nëpërmjet 
kanaleve formale. Diferenca që vihet re midis të dhënave zyratre dhe atyre të 
anketës mund te shpjegohet me dy faktorë kryesorë. Së pari, anketa është 
realizuar me emigrantët legalë dhe të përqëndruar kryesisht në 2 vendet afër 
Shqipërisë ( Greqi, Itali).  
 
Këta emigrantë kanë ardhur 3.8 herë gjatë viteve të fundit dhe i sjellin vetë ose 
nëpërmjet miqve remitancat. Faktori i dytë lidhet me sasinë e parave që 
transferohen. Në këtë rast , për shuma të mëdha, emigrantët përdorin kanalet 
formale. 

 

Grafiku 5.1.3 – 2 

. 
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 Pjesa më e madhe e emigrantëve të anketuar paratë ua dërgojnë “prindërve” (47,5 

%) dhe një pjesë e vogël ua dërgojnë “vëllezërve ose motrave” (2,0 %). Ndërsa 
emigrantët që nuk kanë realizuar bashkimin familjarë në vendin e emigrimit (3,5 
%) paratë ua dërgojnë “gruas dhe fëmijëve”.  

 

Nga anketa rezulton se sasia e parave që emigrantët ua dërgojë “gruas dhe fëmijëve” 
është shumë më e madhe, se sa ajo që u dërgohet “prindërve” ose “vëllezërve e motrave”.  

Në këto kushte ne mund të konkludojmë se prirja e bashkimit familjarë në vendin e 
emigrimit ka çuar dhe vazhdon të  çojë në zvogëlimin e sasisë të remitncave. 

 

 .Rreth një e treta e emigrantëve (33%) i dërgon paratë në vendlindje sepse ka një 
detyrim moral ndaj familjes, gjë shpjegohet me vështirësitë ekonomike gjatë kësaj 

periudhe krize si dhe me traditat e familjes shqiptare. 
 

 Trendi këto vitet e fundit është dhe sjellja e pararave për turizëm ose pishime në 
Shqipëri, më pak se gjysma gati 39 %  dhe kjo shifër është rritur shumë krahasuar 
me të dhënat deri në vitin 2006.  

 
 
 

Tabelë 5.1.3 – 1   Pse i dërgoni paratë në Shqipëri? 
 

Nr. Pse i dërgoni paratë në Shqipëri  
 

Në % 

1 Kam detyrim moral ndaj familjes dhe të afërmve 66 33 

2 Kam kërkesa nga familja 20 10 

3 Kam dëshirë 78 39 

4 Totali 200 
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Grafiku 5.1.3 - 3 

 
 Pjesa më e madhe e emigrantëve (46,5 %) i dërgojnë paratë për të plotësuar “ 

nevojat e domosdoshme të familjes” dhe në këtë rast kemi të bëjmë me 
remitancën konstante, e cila përdoret tërësisht për konsum ndërsa remitanca 
shtesë,  që lidhet me “rregullimin dhe kompletimin e shtëpisë dërgojnë vetëm 13 
% e emigrantëve, remitanca për investimin në vendlindje dërgojnë 12.0 % e 
emigrantëve dhe 5.0 % e emigrantëve dërgojnë remitanca për “blerjen ose 
ndërtimin e shtëpisë”. 
 
Pjesa më e madhe e emigrantëve që dërgojnë remitanca për investime i destinojnë 
ato për blërjë pasurish të patundshme ( 9,5 % ) të tjerë i dërgojnë këto për ti 
përdorur në sektorin e shërbimeve (tregti, transport, turizëm etj.), ndërsa për 
investime në sektorët prodhues si bujqësi, industri dhe ndërtim, vetëm një pjesë e 
vogël e emigrantve dërgojnë remitanca gati 3 %.  
 
Edhe këto të dhëna vërtetojnë konkluzionin se shumica e emigrantëve i dërgojnë 
remitancat për konsum të përditshëm të familjes. Ky model përdorimi i 
remitancave nuk favorizon hapjen e vendeve të reja të punës.  
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Grafiku 5.1.3 - 4 

. 
 

Në krahasim me vitet e mëparshme, gjatë vitit 2012 vetëm 4.0 % e të anketuarve kanë 
dërguar në Shqipëri më shumë para, 12.5 % kanë dërguar të njëjtën sasi dhë 42.5 % kanë 
dërguar më pakn, që kanë dërguar më shumë para  në Shqipëri, janë ata, që dërgojnë për “ 
gruan e fëmijët” dhe për “prindërit”.  

Vlen për të përmendur që edhe nga rezultatet e anketimit është rritur shumë numri i 
emigrantëve që nuk kanë sjellë aspak remitanca në Shqipëri, gati 41,0 % e tyre.  

Gati 81,7 % e tyre nuk kanë sjellë aspak remitanca për arsye të krizës,uljes së të 
ardhurave dhe mungesës së kursimeve, ndërsa vetëm 18.3 % e tyre për shkak të 
bashkimit të familjes dhe vdekjes së prindërve në Shqipëri. 

 
Grafiku 5.1.3 - 5 
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Dërgimi i remitancave gjatë vitit 2012  në krahasim me vitet e mëparshme. 

Edhe gjatë vitit 2012.2013,2014 në krahasim me vitin 2011-2012 vihet re e njëjta prirje, 
sepse 41% e emigrantëve shprehen se kanë për të dërguar më pak remitanca. 

 Ndërsa në prespektivën afat shkurtër vetëm 2,5 % shprehen se do të dërgojnë më shumë 
remitanca krahasuar kjo me vitet e mëparshme është një shifër shumë e ulët dhe vashdon 
të mbetet shumë e ulët dhe po ta krahasojmë atë me shifrën 42,5 % të emigrantëve që sdo 
të dërgojnë fare remitanca. 

 Duke u bazuar në këto të dhëna mund të pohojmë se në afat të mesëm prirja e dërgimit të 
remitancave në Shqipëri ka më shumë mundësi të ketë ulje të tjera të mëtejshme sesa të 
qëndrojë në nivelin aktual e aq më pak  të shkonjë drejt rritjes. 

 

Grafiku 5.1.3 - 6 

 
 

 

Ky pohim është pasojë e ndërveprimit të një vargu faktorësh ekonomikë, politikë e 
socialë, të cilët veprojnë në kahe të ndryshme.  

Në grupin e faktorëve që ndikojnë në rritjen e fluksit të remitancave bëjnë pjesë: 
rritja e numrit të emigrantëve, legalizimi i tyre, rritja e nivelit të të ardhurave të 
emigrantëve dhe gatishmëria e motivimi i tyre për t’i ndarë një pjesë të kursimeve 
me familjen në vendin e origjinës, kohëqëndrimi në vendin e emigrimit etj. 
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Ndërsa në grupin e faktorëve që ndikojnë në uljen e sasisë së remitancave bëjnë 
pjesë: 

 Kriza 
 

 Ulja e rrogave dhe puna e pasigurtë që është rrjedhim po i krizës 
 

 Kostoja e larte e pagesës së shkollimit të fëmijëve 
 

 Bashkimi i familjes dhe mosngelja e asnjë pjestari të afërm në Shqipëri  
 

 Dobësimi i lidhjeve të emigarntëve me të afërmit në vendlindje. 
 

Edhe faktori kohëqëndrim do të veprojë pozitivisht në afat të shkurtër. Sipas një 
studimi të Reyneri (1976), remitancat janë një funksion parabolik i zgjatjes së 
ciklit emigrator, që arrijnë maksimumin midis 10 dhe 14 viteve të emigrimit, 
ndërsa për periudha më të shkurtra ose më të gjata ato janë më të vogla. 

 Trajektorja mund të shpjegohet me arsyetimin se në vitet e para të emigrimit 
shpenzimet e vendosjes pengojnë remitancat, të cilat rriten progresivisht me 
kalimin e kohës.  

Por, pas 10-14 vjetëve arrihet në një pikë kthese të rëndësishme, meqënëse në këtë 
moment merret vendimi nëse emigrantët do të kthehen në vendlindje apo do të 
nguliten përfundimisht në vendin e destinacionit.  

Në të dyja rastet, flukset e remitancave janë të destinuara të shterrojnë ose të 
pakësohen 

 

Megjithatë siç e shohim dhe nga rezultatet e anketimit pyetjes se cilat janë arsyet për 
sasinë e remitancave të sjella këtë vit dhe për sasinë që mendoni  të sillni në vitet e 
ardhshme :  
 
78.9 % e tyre kanë sjellë si arsye krizën, 31.2 % e tyre papunësinë, 47.7 % e tyre uljen e 
rrogës dhe duke marë parasysh që papunësia dhe ulja e rrogës janë pasoja kryesisht të 
krizës atëherë gati  
 
85.5 % e tyre si arsye kryesore sjellin krizën.Vetëm 2.8 % e tyre sjellin si arsye 
bashkimin e familjes dhe pjesa tjetër arsyeve të tjera.  
 
Pra duket qartë dhe nga shifrat ndikimi i krizës në trendin e remitancave të emigrantëve 
tanë në Itali 
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5.2 Emigrantët shqiptarë në Greqi dhe rënia e remitancave të tyre 
 

5.2.1 Emigrantët Shqiptarë në Greqi dhe remitancat e tyre në rënie 
 

Një nga rezultatet e krizës globale është edhe rënia e remitancave, pra e parave që 
emigrantët u dërgojnë familjeve të tyre në atdhe. Ky është një trend mbarëbotëror por 
vëndet e Ballkanit perëndimor janë ndër më të prekurat. Ato preken jo vetëm nga rënia e 
remitancave, por edhe nga masa e madhe që zënë këto remitanca në GDP e këtyre 
vëndeve.  

 

Pak para krizës globale në 2008 remitancat në Serbi shkonin 5,6 miliard $ dhe zinin 12,6 
% të GDP, në Bosnje 2,2 miliard $ dhe zinin 12,7 % të GDP, në Shqipëri 1,3 miliard $ 
dhe zinin 10,9 % të GDP.  

Sipas të dhënave të bankës botërore remitancat ranë me 5,5 % në 2009. Kjo rënie e goditi 
keq Shqipërinë dhera 12 % , krahasuar me Kroacinë ku rënia ishte me 8%, gjithësesi mbi 
mesataren. 

 

Në punimin tonë do të përpiqemi të shpjegojmë shkakun e rënies së remitancave nga 
emigrantët tanë në Greqi. Ne kemi studjuar imtësisht efektin e krizës, që po ndjen 
emigrantët tanë në Greqi. Po ashtu do ofrojmë një tabllo të detajuar të efekteve negative, 
që ushtron amullia ekonomike në Greqi që nga fundi i vitit 2009. 

 

Para se të dalim me konkluzione ne kemi studjuar me kujdes të dhënat e mbledhura direkt 
duke intervistuar emigrant shqiptarë në Greqi, kryesisht në Athinë dhe Janinë. Ne 
gjithashtu kemi shfrytëzuar studimet e bëra nga studjues grekë të porositura nga ILO 
(organizata ndërkombëtare e punës), që kanë të bëjnë më ndikimin e krizës  ekonomike 
në të ardhurat e emigrantëve në Greqi. 

 

Masat drastike të kursimit që ndërmori qeveria greke goditën fort të ardhurat e 
emigrantëve duke shkaktuar rënien e remitancave dhe mad je reduktim të konsumit. Ndër 
të tilla masa mund të përmendim uljen e pagave, shkurtimin e pagesave të papunësisë, 
rritjen e taksave etj. 

Rreth vitit 2009 një numër i madh emigrantësh në Greqi ishte me dokumenta të rregullta, 
prandaj këto masa qeveritare i goditën ata direkt. Madje edhe emigrantët e parregullt u 
goditën nga disa prej këtyre masave. 

 

Goditja më e rëndë e të ardhurave dhe remitancave të emigrantëve u shkaktua nga rritja e 
shpejtë e papunësisë me të gjithë aspektet negative të saj.  
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Fatkeqësisht sektorët, që u goditën më fort nga kriza si: ndërtimi, shitja me pakicë, 
industria e turizmit janë sektorët, ku ishte punësuar shumica e shqiptarëve meshkuj qoftë 
me kohë të plotë, qoftë me kohë te pjesshme. Edhe emigrantët ilegal shqiptar u prekën, 
sepse ata përgjithësisht punonin në ndërtim dhe bujqësi.  Papunësia përkeqësoi gjëndjen 
ekonomike të emigrantëve tanë në Greqi, duke ulur fuqinë e tyre negociuese në tregun e 
punës.  

 

Ata përgjithësisht duhet të zgjidhnin ose të pranonin çfarëdolloj pune që mund të gjenin, 
ose të mbesnin të papunë. Detyroheshin të pranonin paga më të ulta, ditë pune më të gjatë 
mos pagim sigurimesh nga pronari duke rrezikuar kështu të shndërroheshin në emigrantë 
ilegal për mungesë siguracioni. Fatkeqësisht një numër i madh emigrantësh shqiptarë 
ende i ka lejet e punës 2 vjeçare. Pa këtë siguracion ato e kanë të pamundur rinovimin e 
lejes së punës.  

 

Emigrantet shqiptare u prekën më pak nga kriza dhe papunësia, sepse përgjithësisht ato 
punonin në sektorin e kujdesit social e shëndetësor si shërbëtore në shtëpi, baby-sitter me 
kohë te pjesshme, kujdestare të personave të moshuar etj. 

 

Për të kuptuar përmasat e krizës së remitancave të emigrantëve shqiptarë në Greqi duhet 
të kemi parasysh se sipas të dhënave të Ministrisë së Brëndshme Greke në Dhjetor 2010 
kishte 485 mijë emigrantë legal dhe ilegalë shqiptarë në Greqi, nga të cilët 390.890 ishin 
legal. Shqiptarët përbëjnë 68,9% të emigrantëve të huaj në Greqi.  

 

Është e vërtetë që emigrantët ilegal për shkak të krizës fitojnë gjithnjë e më pak para dhe 
dërgojnë gjithnjë e më pak remitanca, por numri i tyre i madh bën që ulja e masës së 
remitancave të jetë e konsiderueshme dhe të ndikojë në masën e valutëj së huaj që hyn në 
Shqipëri. Këtu ja vlen të përmëndim 35-40 mijë Grekë etnikë me neshtetësi shqipëtare, të 
cilët kanë anëtarë të familjes në Shqipëri dhe për shkak të statusit të tyre legal më të 
konsoliduar në Greqi kanë mundësi të dërgojnë më shumë para në Shqipëri. 

 

 Emigrantët shqiptarë në Greqi sipas shifrave zyrtare greke përbënin 3,2% të popullatës 
rëzidente totale. Në dhjetor të 2011 numri i lejeve të punës së shqiptarëve kishte rënë me 
11.355 njësi dmth. Ose ata ishin kthyer në Shqipëri ose ishin shndërruar në emigrant 
ilegal pra me më pak të ardhura me më pak remitanca të dëguara në Shqipëri. 

 

Sipas studimit për fuqinë punëtore në Greqi për emigrantët legal shqiptar shifra e 
papunësisë ishte 8% (4% për burra dhe 13% për gra) në 2005 dhe në 2006. Ishte 7% (5% 
për burra dhe 11% për gra) në 2009 dhe u rrit shumë deri në 18% (17% për burra dhe 
19% për gra) në 2010.  
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Rritja e papunësisë goditi fort të ardhurat e emigrantëve dhe remitancat që ato dërgonin 
në atdhe. Nëse do të kemi parasysh ndryshimin e rrogave të punonjësve grekë dhe 
emigrantëve shqiptarë në shifrat 30-40% në vende pune të zakonshme dhe në shërbime , 
por vetëm 6-15% në ndërtim, ne arrijmë të kuptojmë më mirë vështirësitë, që duhet të 
përballojmë emigrantët shqiptarë. 

Ashpërsia e krizës i detyron emigrantët shqipatrë të adoptojnë një strategji mbijetese  siç 
e quajnë vetë burimet zyrtare greke. Emigrantët ndërrojnë sektorin e punës, pranojnë 
rroga më të ulta (pra rroga më të ulta, më pak remitanca në atdhe). Po ndryshojnë madje 
dhe mënyrën e jetesës duke ulur konsumin veçanërisht shpenzimet për qef, duke ulur 
dërgesat e parave duke kërkuar për punë të dyta të tipit part-time qoftë edhe pa 
siguracion, qoftë edhe të keq-paguara.  

Normalisht të detyruar nga rrethanat emigrantët pranojnë të jenë edhe të nënpunësuar më 
mirë se sa të jenë komplet papunë në kohë krize. Më parë shqiptarët paguheshin 50 € plus 
siguracioni për ditë pune në sektorin e ndërtimit. Tani pranojnë edhe 30-40€ në ditë pa 
siguracion. Punonjëse pastrimi, vend pune tipik për gratë shqiptare emigrante në Greqi 
paguhej 40-45 € pa siguracion, tashmë ka rënë në 30 € madje edhe më pak. 

 

 Është lehtësisht e imagjinueshme se çfarë efekti ka kjo rënie të ardhurash në buxhetin 
familjar të emigrantëve e aq më shumë në remitancat që ato teorikisht dërgojnë në atdhe. 

Si rast tipik po përmend  një emigrant shqiptar në lagjen Glifadha në Athinë. Në 
intervistë me ne na shpjegoi se gruan e ka shqiptare dhe ka 16 vjet në Greqi. Ai e humbi 
vendin e punës në fabrikë për shkak të krizës. E shoqja punon vetëm 2 herë në javë (më 
parë 5 herë në javë) si pastruese. Fatmirësisht vazhdon të punojë të premteve dhe të 
shtunave part-time si kamarier, por siç e pranon dhe vetë bakshishet kanë rënë shumë. 

Emigranti anulloi projektin e tij për të blerë një garsonierë në bregdetin shqiptar. 6 muajt 
e fundit ai dërgoi vetëm 400 € për motrën e vogël që është studente.  

Ky është rasti tipik i një emigranti relativisht në gjëndje të mirë, i cili për shkak të krizës i 
dërgon tashmë “me pikatore” paratë në atdhe. Gjithësesi plot shqiptarë për shkak të lidhje 
të forta familjare janë gati të ulin konsumin shumë në Greqi vetëm e vetëm për të dërguar 
sado pak para familjarëve të tyre në Shqipëri. Si shprehje e mentalitetit shqiptar mjaft 
emigrantë ulin shpenzimet për qef, veshje, elektroshtëpiake, nuk paguajnë siguracionin 
vetëm që të dërgojnë para në Shqipëri ndonëse tashme më rrallë dhe në sasi më të pakta. 

 

Investime të huaja direkte në kushte krize  

Nga intervistat tona del që një numër gjithnjë në rritje shqiptarësh emigrant në Greqi (16 
% të intervistuarve) mendojnë se ja vlen më mirë të kthehesh në Shqipëri se sa të 
qëndrosh  në Greqi në këtë kohë krize. Natyrisht ata kan problem me fëmijët të cilët janë 
mësuar me mënyrën greke të jetesës dhe se ndihen të huaj në atdheun e vet gjithësesi 
emigrantët e intervistuar  legal apo illegal deklarojnë se po tërheqin kursimet nga bankat 
greke po shesin një pjesë  të mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake para se të kthehen në 
Shqipëri.  
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Kështu kemi një hibrid, ku kryqëzohet një remitancë maksimale që vjen vetëm një herë 
me një   investim të huaj direkt. Këta emigrantë që kthehen, zakonisht planifikojnë të 
hapin biznese të vogla në Shqipëri duke përdorur kursimet e veta, kualifikimet, zanatet 
dhe përvojat që kanë fituar në Greqi. Vetëm pak prej tyre mendojnë që të gjejnë një vend 
pune në Shqipëri duke shfrytëzuar zanatin që kanë fituar në Greqi apo njohuritë e gjuhës 
greke që kanë. 

 

 Zakonisht këta mendojnë të përdorin aftësi të veçanta, që kanë fituar në Greqi si psh. në 
industrinë e ndërtimit, në kuzhinën greke, në kopshtari etj. Shuma totale e kësaj “super 
remitance”  nuk është ndonjë gjë e madhe, por gjithësesi për ekonominë shqiptare që ka 
uri për fonde në para kesh nk është pak dhe të tilla sasi valute janë të mirëpritura. 

 Në rast kthimi përgjithmon të 4000 familjeve shqiptare me mesatarisht 15 mijë € 
kursime për familje, ekonomia shqipptare do të përfitone 60 milion € investime të 
shpërndara në mënyrë kapilare jo të hedhura në një projekt të vetëm madhor të tipit 
ndërtim rruge, hidroçentrali apo impiant përpunimi plehrash.  

Të tilla investime të vogla krijojnë shumë vende pune si rrjedhim shumë të ardhura të 
vogla të cilat nxisin konsumin e mallrave të nevojës së parë duke i dhënë frymëmarrje 
sektorit të shitjeve me pakicë.  

 

Shumica e emigrantëve,që duan  të kthehen kanë shtëpi ose apartament, që rri bosh në 
shqipëri shumicen e kohës dhe nuk sjell asnje të ardhur. Nga anketimi rezulton se 20 % e 
atyre që duan të kthehen kanë në pronësi apo po paguajnë këstet për një apartament në 
Greqi ata mendojnë ti japin me qera këto apartamente pjesërisht të mobiluara duke 
siguruar të ardhura të cilat do të vijnë si një farë remitance në Shqipëri. 

 Ata gjykojnë se paratë e qerave të apartamenteve të tyre në Greqi do të jenë përafërsisht 
të njëjta me remitancat e zvogëluara që ato dërgojnë sot në atdhe. 

 

Fatmirësisht kostoja e transferimit të parave nga Greqia në Shqipëri ka rënë për shkak të 
disa faktorëve. Përgjithësisht remitancat janë shuma të vogla keshi, të cilat mund të 
transferohen me korrierë të tipit kushëri, mik etj, që kthehen në Shqipëri. Bankat dhe 
agjentë të tillë si Ëestern-Union apo Money-Gram duke konkuruar me njëra tjetrën për 
transferimin e këtyre remitancave kanë ulur pagesat për transfertë. 

 Degët e bankave greke në Shqipëri transferimin e remitancave e kanë një nga zërat 
kryesorë të aktivitetit të tyre, prandaj i mbajnë tarifat e shërbimit të ulta dhe kohën e 
transfertës të shkurtër. 
Le të kalojmë tani në një paraqitje të të dhënave të grumbulluara nga pzetësorët për 
emigrantët në Greqi. U pyetën rreth 109 emigrantë dhe rezultatet sipas treguesve të 
ndryshëm janë këto: 
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5.2.2 Karakteristika socio-demografike të emigrantëve 
Spas anketës rezulton se 54 % e të anketuarve i përkasin gjinisë mashkullore dhe 46 % i 
përkasin gjinisë femërore. Nga pikpamja e gjendjes civile 79.8 % e emigrantëve janë të 
martuar, 14.7 % e tyre janë beqarë dhe 5.5 % janë të divorcuar ose të ve.  

Grafiku 5.2.2 – 1. 
     

. 
 

Shumica e emigrantëve ose 55 % janë me arsim të mesëm, 33.9 % janë me arsim 8-vjecar 
dhe 11 % janë me arsim universitar. Pjesa më e madhe e emigrantëve ose 56 % i përkasin 
grupmoshës mbi 35 vjeç ndërsa 44 % i përkasin grupmoshës deri në 35 vjeç. Këto të 
dhëna tregojnë se pjesa më e madhe e të intervistuarve janë të moshës së re, të gjinisë 
mashkullore, të arsimuar me arsim të mesëm dhe të martuar. 

Grafiku 5.2.2 – 2      
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5.2.3 Karakteristika socio-ekonomike të emigrantëve në vendin e emigrimit 
 

Faktorët kryesorë që kanë nxitur emigrantët shqiptarë për të emigruar, sipas anketimit, 
janë papunësia (53.8 %),   mungesa e perspektivës për përmirësim të gjendjes ekonomike 
(17.7 %)  të ardhura të pamjaftueshme (12.6 %)  perspektiva për të siguruar një të ardhme 
më të mirë për fëmijët (10,7 %) studime (9.5 %) pakënaqësia për jetën sociale (5 %) 
pasiguria politike-ekonomike e vendit (1.9 %) 

Sipas anketës  74.3 %  jetojnë në vendin e emigrimit me familjen, 16.5% me  një pjesë të 
saj ndërsa vetëm 9.2 % e tyre jetojnë vetëm. Emigrantët kanë një kohë mesatare qëndrimi 
në emigracion prej 12 - 13 vjetësh. 

 

Grafiku 5.2.3 – 1       

. 
 

 

Pjesa më e madhe e tyre (83.5 %) jeton në shtëpi me qera dhe 88 % e tyre janë të 
siguruar.  

Nga pikpamja profesionale vërehet se ata kanë kaluar gradualisht nga kryerja e punëve të 
thjeshta në kryerjen e punëve më të kualifikuara këta emigrantë përfaqësojnë atë pjesë të 
shqiptarëve që përpiqen të integrohen në shoqërinë e vendit pritës. 
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Grafiku 5.2.3 – 2 
 
 

. 
 

 

Aktualisht, një pjesë e konsiderueshme  e emigrantëve shqiptarë,  dëshirojnë të kthehen 
në vendlindje. Sipas anketës, 45 % e emigrantëve shprehen se do të kthehen në atdhe dhe 
kjo është më shumë karakteristikë e emigrantëve në Greqi sepse këto shifra përmbysen 
nqs i drejtohemi emigrantëve në Itali. 24,8 % shprehen se nuk do të kthehen dhe 30.2 % 
shprehen se ende nuk kanë vendosur. 

Pjesa më e madhe e emigrantëve, që deklaronin se nuk mendonin të ktheheshin në 
Shqipëri, ishin ata që kishin blerë me kredi shtëpi në Greqi dhe ata që ishin bashkuar me 
familjen dhe nuk donin të shkëpusnin fëmijët nga shkolla. 

 

 

Tabelë 5.2.3 – 1   A mendoni të ktheheni në Shqipëri? 

Nr. A mendoni të ktheheni në Shqipëri? 
 

Nr. i përgjigjeve (në %) 

1 Po 49 45 

2 Jo 27 24,8 

3 Nuk e di 33 30,2 

4 Totali 109 100,0 
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Grafiku 5.2.3 – 3   
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5.2.4 Prodhimi, transfertat dhe përdorimi i remitancave 
Faktorët kryesorë që kanë detyruar shqiptarët të emigrojnë i nxisin ata, që nga të ardhurat 
e siguruara me punën me vendin e emigrimit, të kursejnë  një pjesë të tyre dhe ta dërgojnë 
në vendlindje.  

 Sipas anketës, të ardhurat mesatare mujore të familjeve të emigrantëve shqiptarë janë 
2668 €.  
 
 

Grafiku 5.2.4 – 1       
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Karakteristikë e emigrantëve në Greqi është se për arsye të krizës, vendet e punës që u 
prekën më shumë ishin ndërtimi dhe industria, vende pune këto kryesisht për 
kryefamiljarët. Kjo shkaktoi ngeljen pa punë të kryefamiljarit dhe kalimin e tij në punët 
familjare dhe kujdesin për fëmijët. Ndërsa sektori i shërbimit, ku janë të angazhuar pjesa 
më e madhe e grave emigrante në Greqi, është më pak e prekur nga kriza përsa i përket 
vendit të punës. 

 Ajo ndjehet vetëm në të ardhurat mujore, pra në sasinë e rrogës në muaj. Për këto arsye  
pjesa më e madhe e këtyre të ardhurave, sidomos të emigrantëve në Greqi,sigurohet nga 
punësimi i anëtarëve të tjerë të familjes (gati 52%), ndërsa pjesa tjetër sigurohet nga 
ikryefamiljari ( rreth 38%).  

. 
 

Një pjesë të këtyre të ardhurave familja e emigrantit i kursen. 

Grafiku 5.2.4 – 2      

 
 

Sipas anketës një familje emigranti kursen mesatarisht në vit rreth 6000 € ose 500 € në 
muaj. Shumica e familjeve ( 81 %) këto kursime i ruajnë të depozituara në sistemin 
bankar të vendit të emigrimit. Duke marrë parasysh kursimet vjetore të emigrantëve dhe 
kohëqëndrimin e tyre në emigracion, mund të hedhim hipoteza se depozitat e tyre të 
kursimit aktualisht, arrijnë disa miliardë euro. Vetëm 23% e tyre i ruajnë ato në shtëpi në 
Shqipëri dhe një shifër fare e vogël pothuajse e pakonsiderueshme, rreth 4% e tyre i 
ruajnë në bankë në Shqipëri. Shifra 81%  shpjegon dhe arsyen pse shumica e emigrantëve 
i transferojnë remitancat nëpërmjet transportit personal dhe jo Bankat. 
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Grafiku 5.2.4 – 3     
. 

 
 

Sipas anketës, 98 % e emigrantëve një pjesë të kursimeve të tyre i dërgojnë në vendlindje 
ndërsa vetëm 2 % e tyre nuk dërgojnë një pjesë të kursimeve në Shqipëri.Ky numër nqs e 
krahasojmë me  

shifrat e nxjerra nga studime të mëparshme shihet që nuk ka ndryshuar por po të shohim ë 
dhënat e tjera ajo që ka pësuar një rënie të madhe është sasia e remitancave të sjella në vit 
krahasuar kjo me vitet e mëparshme. 

. 
Grafiku 5.2.4 – 4       
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 Arsyet janë nga më të larmishmet por më kryesoret janë: 

 

 Kriza 
 

 Ulja e rrogave dhe puna e pasigurtë 
 

 Kostoja e larte e pagesës së shkollimit të fëmijëve 
 

 Bashkimi i familjes dhe mosngelja e asnjë pjestari të afërm në Shqipëri etj. 

 

 Gjatë vitit 2012 ata kanë dërguar mesatarisht 4000 € në vit ose rreth 330 € në muaj . 
Transferimi i remitancave realizohet nëpërmjet kanaleve informale dhe formale. Zgjedhja 
e tipit të kanalit për transferimin e remitancave varet nga një varg faktorësh, siç janë: 
 
 Statusi legal ose ilegal i emigrantit në vendin pritës, karakteri afat shkurtër ose afatgjaatë 
i emigrimit, gjendja e sistemit bankar në vendlindje, kostoja e transfertave, kursi i 
këmbimit në tregun bankar në krahasim me tregun informal etj. 
 
Në vitin 2012, rreth 30.2 % e sasisë së remitancave  u transferuan nëpërmjet kanaleve 
formale, nga 7.5 %  që transferoheshin në vitin 1994. Pjesa më e madhe e remitancave që 
lëvizin nëpërmjet kanaleve formale realizohet nga agjensia  ndërkombëtare Ëestern 
Union 17 %, por shihet dhe një rritje e transfertave nëpërmjet Bankës (13.2 %). Gjithsesi 
tipi kryesor i kanalit për transfertat e remitancave vazhdon të jetë ai informal (69.8 %).  
 
 

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë rreth 61 % e remitancave kanë hyrë në Shqipëri 
nëpërmjet kanaleve informale,ku këto kanale përfshijnë kryesisht sjelljen e remitancave 
nga vetë emigrantët kur vijnë në vendlindje ose nëpërnjet rrjetit të gjerë të të afërmve dhe 
miqve të tyre. 

Ndërsa të dhënat e anketës tregojnë se pjesa më e madhe e emigrantëve (92.6 %) i sjellin 
vetë ose  i dërgojnë nëpërmjet miqve dhe vetëm 7.4 % i dërgojnë nëpërmjet kanaleve 
formale. Diferenca që vihet re midis të dhënave zyratre dhe atyre të anketës mund te 
shpjegohet me dy faktorë kryesorë. Së pari, anketa është realizuar me emigrantët legalë 
dhe të përqëndruar kryesisht në 2 vendet afër Shqipërisë ( Greqi, Itali). Këta emigrantë 
kanë ardhur 3.8 herë gjatë viteve të fundit dhe i sjellin vetë ose nëpërmjet miqve 
remitancat.  

Faktori i dytë lidhet me sasinë e parave që transferohen. Në këtë rast , për shuma të 
mëdha, emigrantët përdorin kanalet formale. 
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Grafiku 5.2.4 – 5       

 

 
 
 
 
Pjesa më e madhe e emigrantëve të anketuar paratë ua dërgojnë “prindërve” (76.1 %) dhe 
një pjesë më e vogël ua dërgojnë “vëllezërve ose motrave” (40.4 %). Ndërsa emigrantët 
që nuk kanë realizuar bashkimin familjarë në vendin e emigrimit (11 %) paratë ua 
dërgojnë “gruas dhe fëmijëve”. 

 

 Nga anketa rezulton se sasia e parave që emigrantët ua dërgojë “gruas dhe fëmijëve” 
është shumë më e madhe, se sa ajo që u dërgohet “prindërve” ose “vëllezërve e motrave”.  

 

Në këto kushte ne mund të konkludojmë se prirja e bashkimit familjarë në vendin e 
emigrimit ka çuar dhe vazhdon të  çojë në zvogëlimin e sasisë të remitncave. 

 

Por nga shifrat del se nuk është vetëm kjo arsye përsa kohë një shifër shumë e madhe, 
gati 76.1% , vazhdojnë të dërgojnë përsëri për prindërit dhe gati 40.4%  për vëllezërit dhe 
motrat. 
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Grafiku 5.2.4 – 6     
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Po ti referohemi grafikut të mësipërm shohim se gati 75.2 % e emigrantëve të intervistuar 
i sjellin remitancat se kanë dëshirë gjë që tregon trditën e tyre për ti mbajtur lidhjet me 
familjen dhe të afërmit e tyre. Një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve (39.4 %) i 
dërgon paratë në vendlindje  

 

sepse ka një detyrim moral ndaj familjes, gjë shpjegohet me vështirësitë ekonomike gjatë 
kësaj periudhe krize si dhe forcon më tepër konceptin e traditës  së familjes shqiptare.  

 

Tabelë 5.2.4 – 1   Pse i dërgoni paratë në Shqipëri? 

Nr. Pse i dërgoni paratë në Shqipëri  
 

Në % 

1 Kam detyrim moral ndaj familjes dhe të afërmve 43 39,4 

2 Kam kërkesa nga familja 13 11,9 

3 Kam dëshirë 82 75,2 
 

 

Pjesa më e madhe e emigrantëve (61,5%) i dërgojnë paratë për të plotësuar “ 
nevojat e domosdoshme të familjes” dhe në këtë rast kemi të bëjmë me remitancën 
konstante, e cila përdoret tërësisht për konsum ndërsa remitanca shtesë,  që lidhet 
me “rregullimin dhe kompletimin e shtëpisë dërgojnë vetëm 67,9% e emigrantëve, 
remitanca për investimin në vendlindje dërgojnë 37.6 % e emigrantëve dhe 27.5 % 
e emigrantëve dërgojnë remitanca për “blerjen ose ndërtimin e shtëpisë”. 

 
Trendi këto vitet e fundit është dhe sjellja e parave për turizëm ose pushime në Shqipëri, 
më shumë se gjysma, gati 59.6 %  dhe kjo shifër është rritur shumë krahasuar me të 
dhënat deri në vitin 2006. 
Pjesa më e madhe e emigrantëve që dërgojnë remitanca për investime i destinojnë ato në 
sektorin prodhues ( 27.5% ), në sektorët prodhues si bujqësi, industri dhe 
ndërtim,karakteristikë kjo e emigrantëve në Greqi ndryshe nga emigrantët në Itali ku kjo 
shifër ishte më e vogël.  
 
Të tjerë i dërgojnë këto për ti përdorur për blerje pasurish të patundshme ( 25.7 % ) 
,vetëm një pjesë e vogël e emigrantve dërgojnë remitanca për investime gati 4.7 %. Edhe 
këto të dhëna vërtetojnë konkluzionin se shumica e emigrantëve i dërgojnë remitancat për 
konsum të përditshëm të familjes. Ky model përdorimi i remitancave nuk favorizon 
hapjen e vendeve të reja të punës. 
 

. 
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Në krahasim me vitet e mëparshme, gjatë vitit 2012 vetëm 1.8 % e të anketuarve kanë 
dërguar në Shqipëri më shumë para, 7.3 % kanë dërguar të njëjtën sasi dhe 81.7 % kanë 
dërguar më pak. Emigrantët që kanë dërguar më shumë para  në Shqipëri janë ata që 
dërgojnë për “ gruan e fëmijët” dhe për “prindërit”. Vlen për të përmendur që edhe nga 
rezultatet e anketimit është rritur shumë numri i emigrantëve që nuk kanë sjellë aspak 
remitanca në Shqipëri, gati 9.2 % e tyre.  

 

 
Grafiku 5.2.4 –8 
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Gati 81,7 % e tyre nuk kanë sjellë aspak remitanca për arsye të krizës,uljes së të 
ardhurave dhe mungesës së kursimeve, ndërsa vetëm 18.3 % e tyre për shkak të 
bashkimit të familjes dhe vdekjes së prindërve në Shqipëri. 

Edhe gjatë vitit 2012.2013,2014 në krahasim me vitin 2011-2012 vihet re gati e njëjta 
prirje, sepse 26,6 % e emigrantëve shprehen se kanë për të dërguar më pak remitanca. 
Ndërsa në prespektivën afat gjatë gati 53.2 % shprehen se do të dërgojnë më shumë 
remitanca krahasuar kjo me vitet e mëparshme, por me shpresën që kriza do të përfundojë 
dhe gjendja ekonomike e tyre do të përmirësohet.  

Kjo e përforcon më tepër faktin që një ndikim të madh në rënien e remitancave ka kriza 
globale, e sodomos ajo në Greqi qëështë akoma dhe më e rëndë. Gjithsesi shifra e 
emigrantëve që do të sjellin më pak dhe aspak vazhdon të jetë shumë e madhe,gati 
37,7%. 

Duke u bazuar në këto të dhëna mund të pohojmë se në afat të mesëm prirja e dërgimit të 
remitancave në Shqipëri ka më shumë mundësi të ketë ulje të tjera të mëtejshme sesa të 
qëndrojë në nivelin aktual e aq më pak  të shkonjë drejt rritjes. 
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Grafiku 5.2.4 - 9 

. 
 

Ky pohim është pasojë e ndërveprimit të një vargu faktorësh ekonomikë, politikë e 
socialë, të cilët veprojnë në kahe të ndryshme.  

Në grupin e faktorëve që ndikojnë në rritjen e fluksit të remitancave bëjnë pjesë: 
rritja e numrit të emigrantëve, legalizimi i tyre, rritja e nivelit të të ardhurave të 
emigrantëve dhe gatishmëria e motivimi i tyre për t’i ndarë një pjesë të kursimeve 
me familjen në vendin e origjinës, kohëqëndrimi në vendin e emigrimit etj. 

 

Ndërsa në grupin e faktorëve që ndikojnë në uljen e sasisë së remitancave bëjnë 
pjesë: 

 

 Kriza 
 
 Ulja e rrogave dhe puna e pasigurtë që është rrjedhim po i krizës 

 
 Kostoja e larte e pagesës së shkollimit të fëmijëve 

 
 Bashkimi i familjes dhe mosngelja e asnjë pjestari të afërm në Shqipëri  

 
 Dobësimi i lidhjeve të emigarntëve me të afërmit në vendlindje. 
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Edhe faktori kohëqëndrim do të veprojë pozitivisht në afat të shkurtër. Sipas një 
studimi të Reyneri (1976), remitancat janë një funksion parabolik i zgjatjes së 
ciklit emigrator, që arrijnë maksimumin midis 10 dhe 14 viteve të emigrimit, 
ndërsa për periudha më të shkurtra ose më të gjata ato janë më të vogla.  

Trajektorja mund të shpjegohet me arsyetimin se në vitet e para të emigrimit 
shpenzimet e vendosjes pengojnë remitancat, të cilat rriten progresivisht me 
kalimin e kohës. Por, pas 10-14 vjetëve arrihet në një pikë kthese të rëndësishme, 
meqënëse në këtë moment merret vendimi nëse emigrantët do të kthehen në 
vendlindje apo do të nguliten përfundimisht në vendin e destinacionit. Në të dyja 
rastet, flukset e remitancave janë të destinuara të shterrojnë ose të pakësohen. 

 

Tabelë 5.2.4 – 2 Cilat janë arsyet për sasinë e remitancave të sjella këtë vit dhe 
për sasinë që mendoni  të sillni në vitet e ardhshme 

Nr. 

Cilat janë arsyet për sasinë e remitancave të sjella këtë vit   

dhe për sasinë që mendoni  të sillni në vitet e ardhshme  Në  % 
1 Kriza 86 78,9 

2 Papunësia 34 31,2 

3 Ulja e rrogës 52 47,7 

4 Bashkimi i familjes 3 2,8 

5 Fëmijët në shkollë 12 11 

6 I kthyer 9 8,3 

7 Rritja e cmimeve 7 6,4 

8 Kanë invalid ose të sëmurë në shtëpi 5 4,6 
 

Megjithatë siç e shohim dhe nga rezultatet e anketimit pyetjes se cilat janë arsyet për 
sasinë e remitancave të sjella këtë vit dhe për sasinë që mendoni  të sillni në vitet e 
ardhshme : 
 
 78.9 % e tyre kanë sjellë si arsye krizën, 31.2 % e tyre papunësinë, 47.7 % e tyre uljen e 
rrogës dhe duke marë parasysh që papunësia dhe ulja e rrogës janë pasoja kryesisht të 
krizës atëherë gati  
 
85.5 % e tyre si arsye kryesore sjellin krizën.Vetëm 2.8 % e tyre sjellin si arsye 
bashkimin e familjes dhe pjesa tjetër arsye të tjera.  
 
Pra duket qartë dhe nga shifrat ndikimi i krizës në trendin e remitancave të emigrantëve 
tanë në Greqi ashtu si në Itali dhe edhe pse bashkimi i familjes ka ndikuar në uljen e 
remitancave në raport me të parën edhe nga shifrat e pyetësorëve nxjerrim një ndikim më 
të madh të krizës. 
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5.3 Analiza e Pyetësorëve  për familjet e emigrantëve [60] [61] 
 
 
Qëllimi i këtij pytsori ishte përveç faktorëve që ndikojnë në uljen e remitancave të 

shikohej një kronologji se si përdoreshin ato nga familjet e emigrantëve në Shqipëri. 

 

Analiza e pyetësorëve 

Duke parë në  pjesën e parë  ecurinë e remitancave ndër vite si dhe ndikimin e tyre të 
konsiderueshëm deri në vitet 2006 si dhe duke e ballafaquar atë në pjesën e dytë me 
trendin këto vitet e fundit, sipas të dhënave të nxjera nga raportet anuale të Bankës së 
Shqipërisë ,të INSTAT e Bankës Botërore, ne kemi bërë një kërkim në familjet Shqiptare, 
kryesisht në qarkun e Durrësit dhe qarqet përreth tij. Ky kërkim u realizua nëpërmjet një 
pyetësori nga i cili synonim të nxirnim : 

 

 Cilat janë karakteristikat e familjeve të të intervistuarve si dhe si kanë ndikuar 
këto  
karakteristika në të ardhurat e familjeve të tyre si dhe në sasinë e remitancave të 
mara nga pjestarët emigrantë të familjes 
 

 Cili është qëllimi i përdorimit të këtyre remitancave 
 

 Si transferohen remitancat  
 

 Në c’intervale kohore ju vijnë  
 

 Arsyet e sasisë së remitancave të marra  
 

 Sa janë kursimet e familjes 
 

 C’pjesë të tyre zënë remitancat 
 

 Përse i përdorin kursimet dhe nëse i mjaftojnë ato për këtë qëllim 
 

 
Ky pyetësor u organizua për 6 muaj Shtator – Shkurt  2012,2013 me ndihmën e një grupi 
pune të përbërë nga studentë të Fakultetit Ekonomik të Universitetit Aleksandër Moisiu 
Durrës, si dhe të studentëve të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës.  

Në fillim u organizuan trajnime për përmbajtjen e pyetësorit si dhe për mënyrat e të 
intervistuarit të familjeve të ndryshme si dhe ndarjen e zonave për secilin intervistues.  
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Duke shfrytëzuar avantazhin e të pasurit akses tek studentët e  Fakultetit Ekonomik, 
fakultetit të Teknologjisë së Informacionit të Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës si 
lektore e matematikës,statistikës dhe probabilitetit, për këto pyetësorë u përdorën dhe 
këta studentë që kishin pjestarë të familjes në emigrim dhe që sillnin remitanca në shtëpi, 
por pas një trajnimi për përmbajtjen e pyetësorit. 

Pasi u grumbulluan të dhënat nga këto pyetësorë dhe u përpunuan me metoda statistikore 
e matematikore, rezultatet janë si më poshtë: 

 

5.3.1 Karaktristika të familjes 
 

Rezultatet për pyetjen mbi numrin e pjestarëve në familje janë këto:  

Në familjet e pyetura mbizotërojnë familjet me 4 dhe 5 pjestarë në familje dhe 
përkatësisht ato zenë gati 34,5% dhe 27,3 % të të intervistuarve. Vlen të përmendet që një 
numër i konsiderueshëm është dhe numri i familjeve me 6 pjestarë në familje gati 15,5% 
e tyre. Pra karakterisikë është familja mesatare dhe jo me një numër të madh pjestarësh 
në familje. Kjo duket dhe nga grafiku i mëposhtëm 

 

 
 

Figura 5.3.1 – 1 
 
 
 

 Pyetjes : - A keni fëmijë në shkollë 40% e të intervistuarve i është përgjigjur me 
jo dhe 60% e tyre i është përgjigjur me po. Kjo për të zbuluarnëse shkollimi i 
fëmijëve është  një arsye e marjes së remitancave. 
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 Pyetjes se si është kryefamiljari në mardhënie pune apo në pension, 44% i janë 
përgjigjur që janë në pension. Kjo  është një shifër e konsiderueshme dhe ka 
lidhje me sasinë e remitancave, por një shifër më e madhe gati 58% i janë 
përgjigjur që janë në punë dhe vetem 8 % janë pa punë.  
Duke parë që  shumë familje,që i kanë familjarët në punë dhe përsëri kanë nevojë 
për remitanca nga familjarët jashtë, tregon ndikimin e krizës globale në të 
ardhurat e tyre për përballimin e jetesës në familje. 

 
 

Grafiku 5.3.1 – 1 

. 
 
 

Pyetjes se cili nga pjestarët e familjes ka emigruar jashtë ,në gati 63,6%  të rasteve ka 
emigruar djali ose vajza , në 24,5 % e rasteve ka emigruar kryefamiljari që është përsëri 
një shifër e konsiderueshme, në 15,5 % të rasteve ka emigruar vëllai ose motra dhe vetëm 
3,6 % e tyre ka emigruar gruaja e kryefamiljarit. 
 

5.3.2 Transferimi i remitancave 
 
Edhe  pse duke u bazuar në shifrat e nxjerra nga pyetësorët vihet re një 
ndërgjegjësim për rrugët legale të transferimit të remitancave, përsëri rrugë e 
preferuar vazhdon të mbetet rruga tradicionale, transporti personal. 
Kështu pyetjes se cilën rrugë ndiqni për transferimin e remitancave, midis 
bankës,OTP, transportin personal (TP), si bankën dhe TP, si bankën dhe OTP, si 
OTP dhe TP  
 
gati 34,5 % e tyre përdorin TP një shifër kjo goxha e madhe që vështirëson 
llogaritjet e remitancave me saktësi. Ndërsa 20% përdorin si OTP dhe TP, vetëm 
19 % bankat dhe 15% si bankat dhe TP, pra po të shohim se në 65% të rasteve 
përdoret dhe TP.  
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7% 
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Grafiku 5.3.2 - 1 

 
 

 Kjo të shtyn të mendosh që kjo zgjedhje vjen prej faktit të të mos paturit llogari 
bankare, prandaj pyetja tjeter drejtuar  të intervistuarve ishte : A keni llogari 
bankare? 
Gati 58% e tyre kësaj pyetje i janë përgjigjur PO, pra gati 58% e tyre kanë llogari 
bankare ndërkohë duke parë  shifrat vetëm 17,3% e tyre zgjedhin bankën si 
mënyrë transferimi  
 
Kjo tregon se nuk është kjo arsyeja e kësaj zgjedhjeje.  

 
. 
 

 Për të dalluar më mirë arsyen e kësaj zgjedhjeje pyetja e radhës ishte: -A i njihni 
të gjitha metodat e transferimit të remitancave dhe duke mbledhur rezultatet 
përforcohet fakti që as mosnjohja e këtyre metodave nuk ka ndikuar në këtë 
zgjedhje sepse gati 65,5% e të intervistuarve i njohin të gjitha metodat e 
transferimit të remitancave dhe vetëm 34,5% e tyre nuk i njohin të gjitha. 
 

 Në fund pyetjes se cila është arsyeja e zgjedhjes së kësaj mënyre transferimi, gati 
70% e tyre nxorën si arsye se transporti personal është më i sigurt që do të thotë 
që akoma nuk kemi një ndërgje gjësim për sigurinë e operacioneve bankare.  

 
 Pothuajse 57,3% rendisin si arsye se transporti personal është më i shpejtë dhe 

gati 40 % e tyre cilësojnë faktin që është më i lirë pra edhe në këtë shifër del 
ndikimi i krizës . 
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Grafiku 5.3.2 - 2 

 
 

 Përsa i përket periudhave të marrjes së remitancave dhe rregullsisë së tyre u 
morën këto rezultate: 
Një herë në muaj marin remitanca gati 47,3 % e tyren ndërsa në periudha me nga 
3dhe 6 muaj si dhe 1 vit gati  52,7% e tyre në total 

 
 

 Ndërsa pyetjes se si ju vijnë remitancat, gati 40% e tyre deklarojnë që i marin më 
shumë në verë dhe për pushime dhe 60% e tyre rregullisht  
 

Grafiku 5.3.2 - 3 
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5.3.3 Remitancat 
 

 
Për të parë se c’vend zënë remitancat në të ardhurat e familjeve që kanë pjestar  
emigrantë dhe që marin remitanca, të intervistuarve iu drejtuan pyetje si : 
 
Cilat janë të ardhurat mujore bashkë më remitancat? 
 Sa prej të ardhurave  mbulohen (ose janë) nga emigrantët (remitancat)? 
 Sa lekë prej të ardhurave nga remitancat përdoren për konsum, arsimim, biznes, 
kursim,  ndërtim, pajisje shtëpiake, të tjera. 
 
Pyetjes se cilat janë të ardhurat mujore bashkë me remitancat, 29% e tyre u 
përgjigjën që kishin të ardhura mujore nga 100 – 400 euro në muaj, 24% e tyre 
nga 400 – 600 euro në muaj ,21% nga 600 – 800 euro në muaj dhe 15% nga 800 – 
1000 euro në muaj.  
Gati 21% e tyre kanë të ardhura mbi 1000 euro.  
 
Nga këto shifra duket edhe njëherë ndikimi i krizës globale në të ardhurat e një 
familjeje. Gati 80% e tyre kanë një nivel mesatar mbjetese sepse të ardhurat 
mujore janë nga    100 – 800 euro në muaj, duke marrë parasysh që gati 60% e 
familjeve janë me 4 ose 5 pjestarë në familje. 
 
 Vetëm 12 % e të intervistuarve kanë të ardhura mbi 1200 euro në muaj.  
Kjo tregon edhe nevojën e këtyre familjeve për remitancat. 
 
 

Grafiku 5.3.3 - 1 
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 Pyetjes se ç’sasi e të ardhurave mujore mbulohen nga remitancat gati 39.1 %  e të 
intervistuarve marrin nga remitancat 100 – 200 në muaj, 21% marrin 200 – 400 
euro në muaj  dhe 24% e tyre marrin  400 – 600 euro në muaj.  

 
 Po t’i shohim shifrat gati 84% e tyre marrin deri në 600 euro në muaj nga 

remitancat kjo tregon  që remitancat edhe pas kaq vitesh vazhdojnë të zënë akoma  
një pjesë të rëndësishme të të ardhurave mujore të një familjeje.  
 

 Pra përsëri ndonëse shohim  rënie të remitancave këto vitet e fundit, nga këto 
shifra del se kjo rënie nuk ka ardhur vetëm për shkak të bashkimit të familjeve por 
kryesisht është efekt edhe i krizës globale. 
 
 

Grafiku 5.3.3 - 2 

. 
 
 
Në grafikun e mëposhtëm jepen frekuencat e qëllimeve kryesore të përdorimit të 
remitancave: Gati 85 % e tyre i përdorin remitancat për konsum. Kjo shifër tregon nivelin 
e ulët të të ardhurave në familje gjë që pasqyrohet edhe në shifrën  e mëparshme.  
 
Vlen të përmëndet që një shifër e lartë prej tyre i përdorin remitancat për kursim,  gati 65 
% e  tyre si dhe për arsim ,  gati 59 % e tyre. Një shifër e vogël prej tyre  i përdorin  
remitancat për biznes apo ndërtim, përkatësisht 13%  dhe 15%.  
Nga kjo mund të nxjerrim disa shkaqe si psh:  bashkimi i familjes ,  shifra e ulët e të 
ardhurave ,  klimë e pasigurtë investimi etj. 
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Grafiku 5.3.3 - 3 

 

 
 
 

 
Nga grafiku i mësipërm del që emigrimi dhe remitanca vazhdojnë të luajnë një rol pozitiv 
në drejtim të arsimimit e fëmijëve. Në studimin e UNICEF ,  2009  matja e ndikimit të 
emigracionit dhe remitancave në arsimimin e fëmijëve  është kryer në lidhje me dy 
drejtime: 
 
1) Orientimin e një pjese të remitancave, për arsimimin e fëmijëve 
2) Niveli i kënaqshmërisë ndaj shkollës 

 
Ndërkohë që në pyetsorin tonë është nxjerrë vetëm pika e parë dhe është nxjerrë që ka një 
orientim të konsiderueshëm të remitancave drejt arsimimit të fëmijëve,  gati 59% e tyre. 
Nga grafiku i mësipërm shohim që emigrimi dhe remitancat luajnë një rol pozitiv edhe në 
drejtim të kursimeve të tyre. 
 
 Kjo duket dhe nga shifra e lartë e familjeve që i përdorin remitancat për kursim, gati  
65% e tyre. Këto kursime  ndikojnë në shumë drejtime si në të ardhurat e familjeve por 
gjithashtu kanë ndikim edhe në ekonominë shqiptare pavarësisht trendit përsëri në ulje të 
këtyre shifrave. 
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5.3.4 Kursimet 
 
 
Për të parë pikërisht këtë trend dhe ndikimin e remitancave në kursimet e familjeve, një 
nga pjesët e pyetësorit  përpiqet të vlerësojë këtë fakt.  
 
Nqs shohim se sa kursejnë familjet e emigrantëve, dallojmë një rënie të kursimeve dhe 
arsyeja më e përsëritur nga ana e tyre është rënia e nivelit të jetesës dhe shtrenjtimi i saj. 
Kjo i detyron shumicën  
 
 
prej tyre të mos kenë, ose të kenë shumë pak  mundësi për të kursyer. Le t’i hedhim një 
sy shifrave të nxjera nga pyetësorët. 
 
Gati 60% e të intervistuarve kursejnë deri në 100 euro në muaj që përligj më së miri 
konkluzionet e nxjera më lart. Pra më shumë se gjysma e tyre kanë një nivel të ulët të 
kursimeve duke marë parasysh në këtë shifër që një pjesë e mirë e tyre kursenin dhe 
shumë më pak se kjo shifër. 34,5% e të intervistuarve kursenin nga 100-500 euro në muaj 
dhe vetëm 6,4% kursejnë mbi 500 euro në muaj, shifër shumë e vogël kjo krahasuar me 2 
të tjerat.  
 
 
 

Grafiku 5.3.4 - 1 
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Duke marë parasysh se janë intervistuar familjet e emigrantëve pritej se këto kursime 
mund të  
siguroheshin nga 2 drejtime kryesore : si nga puna në vend ashtu dhe nga remitancat.  
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Atëherë  për të dalluar peshën që zenë remitancat në këto kursime pyetjes se kursimet 
janë të financuara nga puna në vend, remitancat apo nga të dyja, gati 60% e tyre i 
sigurojnë kursimet nga remitancat që tregon përsëri rëndësinë e remitancave në 
ekonomitë e familjeve dhe në ekonominë shqiptare. 37,3 % e trye i sigurojnë kursimet 
nga të dyja që do të thotë se edhe në këtë shifër një përqindje mbulohet nga remitancat e 
në fund vetëm 3,6 % e tyre i sigurojnë kursimet nga puna në vend, që përforcon edhe 
njëherë konkluzionin më lart. 
 

Grafiku 5.3.4 - 2 

. 
 
 

Për të dalluar pjesën që zenë remitancat në kursime në ato familje që ato financohen nga 
të dyja pra  
dhe nga puna në vend, pyetjes se cila pjesë e kursimeve mbulohet nga remitanca 60% e 
tyre i janë përgjigjur deri në 100 euro në muaj. Por duke marë parasysh që 60% e të 
intervistuarve kursenin deri në 100 euro në muaj dhe 34% nga 100-500 euro del se 
remitancat në pjesën më të madhe të tyre zenë mbi 70% të kursimeve. Kjo shifër përligj 
edhe njëherë rëndësinë dhe vendin e rëndësishëm, që zenë remitancat në kursimet e 
familjeve. 
 

 
Pjesa më e madhe e të intervistuarve i mbanin kursimet në shtëpi dhe vetëm 30% e tyre i 
mbanin ato në bankë. Arsyet kryesore të këtij fakti janë :  
 

a)  Mungesa e një llogarie bankare, gati 42% e tyre 
 

b) Sasia e vogël e kursyer dhe fakti që i përdornin dhe për emergjenca dhe është e 
vështirë ti tërheqësh kur i kërkon 

 
c) Janë më të sigurtë kur i kanë në shtëpi duke marë parasysh që edhe interesi që 

fitohet është shumë i vogël  etj. 
 

3.6% 

59.1% 

37.3% 

Kursimet jane te financuara nga: 

te ardhurat nga puna ne vend remitancat Nga te dyja
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Këtë fakt e përforcon më shumë dhe pika e mëposhtme e pyetësorit. Pyetjes se cilat janë 
synimet e përdorimit të kursimeve, me alternativa : për pension, arsimim, përdorim nga 
dërguesi, emergjencë, ndërtim, investime  gati 52.7 % e tyre i përdorin për pension,  32 % 
e tyre i përdorin për ndërtim,  25.5 % e të intervistuarve i përdorin për investim,  20.9 % e 
tyre i përdorin për arsimimin e fëmijëve. 
 
Nga shifrat shohim se një përqindje  e lartë prej tyre, gati 52,7% e tyre i përdorin 
kursimet për pension dhe kjo është arsyeja që pjesa më e madhe nuk i mban kursimet në 
bankë. 
 
 
 Zë i rëndësishëm në këtë  % është edhe arsimimi i fëmijëve,  gati 20.9 %  e tyre përdorin 
pjesën më të madh të kursimeve nga remitancat  për arsimim pra përdorim të shpeshtë. 
 
 Po të shohim shifrat e tjera  gati 58% e të intervistuarve kursimet  i përdorin për  
investime apo ndërtim gjë që tregon edhe një herë rëndësinë e remitancave në ekonominë 
e vendit dhe vendin që zënë ato krahasuar edhe me investimet e huaja.  
 
 

Grafiku 5.3.4 - 3 

. 
 
 
Duke parë që kishte një numër të konsiderueshëm familjesh që i përdornin kursimet nga 
remitancat për investim apo ndërtim, lind pyetja e mjaftueshmërisë së sasisë së kursyer që 
është problem më vete. Po të shohim rezultatet vetëm 34% e tyre deklarojnë 
pamjaftueshmërinë e kursimeve nga remitancat dhe nevojën për burime shtesë. 
 
 
 
 

52.7% 

12.7% 

25.5% 
32% 

20.9% 
14.5% 
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 Gati 66% e tyre deklarojnë se i kanë mjaftuar kursimet e nuk kanë patur nevojë për 
burime kapitali shtesë.nqs e lidhim këtë fakt me rënien e  investimeve serioze dhe me 
faktin që shumica e këtyre familjeve kishin investuar vetëm në biznes familjar, përligjet 
përgjigja e tyre. 
 
Kjo ishte dhe arsyeja më e shpeshtë për përgjigjen po të mjaftueshmërisë së kursimeve 
për investimin dhe mospërdorimin e kapitalit shtesë.një arsye tjetër për mosmarrjen e 
kapitalit shtesë ishte dhe pasiguria nga bankat si dhe pasiguria e ecurisë së prurjeve të 
remitancave për shkak të krizës globale. 
 
 Ndërsa një nga arsyet më të përmendura për mosmjaftueshmërinë e kursimeve për 
investime janë rrogat e ulëta,remitancat sa vinë e ulen për shkak të krizës etj. 
 
 
Pra në cdo arsye dhe pothuajse cdo tregues kriza globale del si një nga arsyet kryesore të 
shumë prej pikave në këtë pyetësor gjë që përligj dhe në realitet gjithë konkluzionet e 
nxjerra nga shifrat dhe të dhënat nga raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë dhe 
institucioneve si INSTAT, Banka Botërore,Eurostat etj 
 
 

5.4 Tabelat e kontigjencës 
 

Nga analiza e pyetsorëve   rezultoi  që, faktorët kryesor që ndikojnë  në të ardhurat nga 

remitancat janë : 

o Kriza ekonomike ose e thënë ndryshe gjëndja e ekonomisë në vendin pritës 

o Pasiguria në punë dhe pagat  

o  Rritja e kostos së jetesës, sidomos arsimimi i fëmijëve  

o Bashkimi familjar  

o Lidhje më të dobëta ndërmjet emigrantit dhe të afërmve të tij në Shqipëri.  

 

Në këtë paragraf  kemi tentuar që me modele të thjeshta të bëjmë një renditje të këtyre 

faktorëve që ndikojnë  në të ardhurat nga remitancat sipas fortësisë së tyre. Për të bërë 

analizën e faktorëve kryesorë ka mjaft metoda  por Për arsye se të dhënat e  marra nga 

pyetsorët janë të dhëna subjektive dhe jo të shumta në numër, na kanë detyruar që të 

përdorim një nga metodat më të thjeshta:  dhe pikërisht  metodën e tabelave të 

kontigjencës. Kjo metodë është marrë nga studimi [55]. Tabelat e kontingjencës për të 

dhënat  tona janë si më poshtë: 
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Tabelat e kontingjencës 
Një tabelë me 2-hyrje ose një tabelë 2-kahëshe e rastit jep vlerat e vrojtuara njëkohsisht të 
dy ndryshoreve statistikore kategorike (cilësore, sasiore), [31],[34],[55]. 
 

5.4.1 Tabelat me 2-hyrje 

Sipas [31]: Le të jenë: (x1,;y1)….(xn;yn) të dhënat për përkatësisht dy ndryshore cilësore X 
dhe Y. Një përshkrim i thjeshtë i çiftit (X;Y) është paraqitja e vlerave xi  dhe yi në formën 
e një tabele me 2-hyrje që quhet tabela e kontingjencës me 2-hyrje. Le tëjenë 
p1,p2,….pkmodalitetet e ndryshores X, ndërsa q1,q2,….qr   modalitetet endryshores Y. 
Atëhere matrica M e rendit kxr , që ka si elemente numrat xij, ku xij është numri i 
individëve që kanë përkatësisht vlerat pi dhe qj , i= 1,..., k , j = 1,…,rështë tabela e 
kontingjencës e ndryshoreve X dhe Y,.  Forma e një tabele të kontingjencës  është 
paraqitur në (SHTOJCA C- Tabela  5.4.1-1 ) si dhe një pjesë e materialit teorik. 
Materiali më i zgjeruar teorik dhe vërtetimet janë marë nga punimi i doktaraturës [53] 
 
 

ZBATIM  i tyre në studimin tonë 
 
Në këtë studimin duam të përpiqemi të zbulojmë lidhjen midis sasisë së remitancave vitet 
e fundit dhe bashkimit familjar dhe krizës globale. Të dhënat e mbledhura nga ky studim 
janë të paraqitura në tabelën mëposhtë e cila paraqet: 

a) Sasinë e remitancave të dërguara vitet e fundit  

b) Arsyet e këtyre sasive 

Tabela me dy hyrje e mëposhtme tregon klasifikimin sipas 2 hyrjeve të 2 ndryshoreve: 
Shkaqeve të sasisë së remitancave të dërguara vitet e fundit dhe sasisë së tyre. 

 

Figura 5.4.1 – 1Arsyet e rënies së sasisë së remitancave 

 
 
Përqindja  sipas rreshtave  për të dhënat e tabelës  lart 
Frekuencat e lidhjes së sasisë së remitancave me krizën,bashkimin familjar etj 
 
 
 
 
 

                            Shkaku 

                     

Sasia e remitancave Kriza Bashkimi familjar Papunesia Pagat e uleta TOTALI

Me pak 87 22 27 4 140

Aspak 35 46 11 5 97

TOTALI 122 68 38 9 237
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Figura 5.4.1 - 2 

 
 
 
Përqindja  sipas shtyllave  për të dhënat e tabelës  lart 
Frekuencat e lidhjes së sasisë së remitancave me krizën,bashkimin familjar etj 
 
Figura  5.4.1 - 3 

 
 
Rezultatet e tabelës së kontigjencës mund të paraqiten  grafikisht në formën e një grafiku 
me shtylla kun ë boshtin ox vendosim ndryshoren X-sasinë e remitancave, ndërsa në 
boshtin oy vendosim ndryshoren tjetër Y- shkaku I kësaj sasie. Në pikëprerjet e cifteve 
(pi;qj) ngrihen shtylla sa vlera ni,j ose sa përqindja përkatëse.  
 
 
Grafikët mëposhtë janë grafikët me shtylla për përqindjet përkatëse 
 

Grafiku 5.4.1 - 1

. 

                            Shkaku 

                     

Sasia e remitancave
Kriza Bashkimi familjar Papunesia Pagat e uleta TOTALI

Me pak 62.14 15.71 19.29 2.86 100

Aspak 36.08 47.42 11.35 5.15 100

TOTALI 51.48 28.69 16.03 3.8 100

                            Shkaku 

                     

Sasia e remitancave Kriza Bashkimi familjar Papunesia Pagat e uleta TOTALI

Me pak 71.31 32.35 71.05 44.44 59.07

Aspak 28.69 67.65 28.95 55.56 40.93

TOTALI 100 100 100 100 100
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Grafiku 5.4.1 - 2 

. 
 
 
 

 Tabelat e kontingjencës 2x2 

Sipas mënyrës se si e trajtojnë informacionin[34],[55], tabelat e kontingjencës trajtojnë 

lidhjen mes dy tipareve (ndryshoreve) sipas frekuencave të tyre.  

 Tabelat e kontingjencës m x n 
Këto tabela të  kontingjencës me 2-hyrje mund të zgjerohen në tabela të 
kontingjencës me shumë hyrje për ndryshoret multinomiale . Tabela të këtij lloji dhe 
materiali teorik  është paraqitur në   (SHTOJCA C) Tabela 5.4.1 – 2    Tabela 5.4.1 – 3 
sipas punimit të doktoraturës së  [55] 
 

5.4.2 Pavarësia statistike e tabelave të kontingjencës 
 

 Pavarësia statistikore e tabelave të kontingjencës 2 x 2 
 
Le të studiojmë tabelën e kontigjencës me 2 hyrje. Pavarësia 
statistike midis X 1 dhe X 2  ështëparaqitur teorikisht në pjesën  7.2.1 (SHTOJCA C) 
 
Në bazë të materialit teorik në  (SHTOJCA C -  5.4.2)  le të shohim zbatimin praktik me 
të dhënat e studimit tonë: 
 
 

Kriza

Bashkimi familjar

Papunesia

Pagat e uleta

71.31 

32.35 

71.05 

44.44 

28.69 

67.65 

28.95 

55.56 

Përqindja  sipas shtyllave. Frekuencat e lidhjes së sasisë së 

remitancave me krizën,bashkimin familjar     

Aspak Me pak
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Tabela 5.4.2 – 1     

 X1  = 0(Më pak) X1  = 1(Aspak) TOTALI 

X2  = 0 
(Kriza,pap,pag) 

118   51     169 

X2  = 1 (Bashkimi 
fam) 

 22       46      68 

TOTALI  140    97      237  (= N) 

 
Sipas kontrollit nxjerrim që pra këto ndryshore  mund të jenë të varura 
Provojme të ndajmë krizën nga faktorët e tjerë dhe tabela mer trajtën: 
 
 
Tabela 5.4.2 – 2 

 X1  = 0(Më pak) X1  = 1(Aspak) TOTALI 

X2  = 0 
(Kriza,pap,pag) 

87   35     122 

X2  = 1 (Bashkimi 
fam) 

 22       46      68 

TOTALI  109    81      190  (= N) 

 
 
Të tregojmë që kjo është e vërtetë edhe për  rastin e tabelës së kontingjencës të trajtës 2x3 
 
 

 Pavarësia statistike e tabelave të kontingjencës 2 x 3 

Le të konsiderojmë tabelën e kontingjencës të trajtës , si në tabelën 5.4.1– 3  të 
(SHTOJCA C)  Pavarësia statistike midis X 1 dhe X 2jepet nga teorema në (SHTOJCA C)  
dhe ne le të shohim se si janë ndryshoret tona duke ndjekur këtë teoremë. 
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Tabela 5.4.2 – 3Tabela e kontigjencës 2x4 

 X1  = 0 X1  = 1 X1  = 2 X1  = 3 TOTALI 

X2  = 0 (Më pak) 87   22   27 4     140 

X2  = 1 (Aspak) 35        46   11 5      97 

TOTALI  122    68   38 9      237  (= N) 

 
 
Pra shohim  që këto ndryshore mund  të  jenë të varura 
Ky barazim  është i vërtetë edhe për rastin e përgjithshëm. 
 
 

5.4.3 Modelet log-lineare për Tabelat e Kontingjencës   Modeli i testit hi-katror (i 
pavarësisë) 

 

Hipoteza kryesore midis dy ndryshoreve cilësore është nëse ato janë të pavarura. 
Rezultatet përdoren edhe për ndryshoret sasiore. Le të jenë X dhe Y dy ndryshore 
cilësore. Supozojmë se modalitetet e ndryshores X janë p1,p2,…,pk ,  ndërsa modalitetet e 
ndryshores Y janë q1,q2,…,qr. Me përkufizim X dhe Y janë të pavarura nqs  
P(X = k, Y= r) = P(X = k)∙P(Y = r)  (5.4.3 - 1) 
për çdo çift vlerash k dhe r të X dhe Y përkatësisht,që paraqitet në  [2]. Për të kontrolluar 
hipotezën: 
H0: X dhe Y janë të pavarura kundrejt 
H1: X dhe Y nuk janë të pavarura 
do të përdorim testin hi- katrornn. Pjesa 5.4.3 (SHTOJCA C) 
 
Pavarësia midis ndryshoreve.  
 
Le ta shohim këtë gjë për sudimin tonë duke marë si modalitete të shkaqeve në fillim të 
gjitha shkaqet pastaj duke marë si modalitete të saj vetëm 2 prej tyre: bashkimin familjar, 
dhe krizën. 
Le të shohim në fillim lidhjen midis krizës globale, bashkimit familjar,papunësisë, pagës 
së ulët dhe sasisë së remitancave të sjella vitet e fundit. 
Përdorim në fillim tabelën e kontigjencës 2x4: 
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Tabela 5.4.3 – 1  Tabela   : Frekuenca e lidhjes së sasisë së remitancave me shkaqet 
përkatëse  

 X1  = 0 X1  = 1 X1  = 2 X1  = 3 TOTALI 

X2  = 0 (Më 
pak) 

87 

(72.07) 

  22 

(40.17) 

  27 

(22.45) 

4 

(5.32) 

    140 

X2  = 1 (Aspak) 35 

(49.93)      

  46 

(27.83) 

  11 

(15.55) 

5 

(3.68) 

     97 

TOTALI  122    68   38 9      237  (= N) 

Burimi : Të dhënat nga pyetësori 2013 
 
Duke llogaritur vlerën e statistikës hi-katror, gjendet që  bie poshtë hipoteza e pavarësisë 
që sasia e remitancave të sjella vitet e fundit është e pavarur nga kriza, bashkimi familjar 
etj. 
 
Në përgjithësi pritet që sasia në rënie e remitancave të jetë e varur nga bashkimi familjar. 
Ajo që ne kërkojmë të tregojmë është që kjo rënie nuk është vetëm pasojë e këtij shkaku 
por kryesisht e krizës globale dhe faktorëve të tjerë që janë përsëri pasojë e kësaj krize. 
Për këtë arsye kryejmë edhe njëherë kontrollin e hipotezave duke e marë tiparin: 
“shkaqet” me dy modalitete: kriza dhe bashkimi familjar dhe modalitetin kriza. Për këtë 
nisemi nga tabela: 
 
 
Tabela 5.4.3 – 2      Tabela e kontigjencës 2x2 

 X1  = 0 X1  = 1 TOTALI 
X2  = 0 (Më pak) 87 

(69.99) 
  22 
(39.01) 

    109 

X2  = 1 (Aspak) 35 
(52.01)      

  46 
(28.99) 

     81 

TOTALI  122   68      190  (= N) 
                         Burimi : Të dhënat nga pyetësori 2013 
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Duke kryer testin nxjerrim që  ka varësi midis sasisë së remitancave të sjella vitet e fundit 
dhe krizës globale. 
 
 
 
Për ta përforcuar këtë përfundim kemi përsëritur kontrollin e hipotezave edhe njëherë 
duke shtuar në sasinë e përgjigjeve “Po” kriza është shkaku kryesor i uljes së kësaj sasie, 
edhe ato përgjigje që nxjerin si shkak pagat e ulëa apo papunësinë, sepse edhe këto janë 
pasojë e krizës në këto vende. Për këtë nisemi nga tabela: 
 
 
Tabela 5.4.3 – 3  Tabela e kontigjencës 2x2 
 

 X1  = 0 X1  = 1 TOTALI 

X2  = 0 (Më pak) 118 

(99.83) 

  22 

(40.17) 

    140 

X2  = 1 (Aspak) 51 

(69.17)      

  46 

(27.83) 

     97 

TOTALI  169   68      237  (= N) 

                         Burimi : Të dhënat nga pyetësori 2013 
 
 
Duke kryer edhe njëherë testimin dalim në përfundimin statistikor që:  

 Kriza ekonomike dhe bashkimi familjar janë faktorët kryesor në të ardhurat nga 
remitancat. 

2. Faktorët e tjerë si pagat e ulta dhe pasiguria e punës kanë ndikim por ato janë në 
mënyrë të fortë të ndikuara nga kriza ekonomike, ndërsa rritja e shpenzimeve familjare ka 
jë ndikim konstant tek të ardhurat nga remitancat.  

 

 

 

 



 

105 
 

 KONKLUZIONET 
 

1 Meqënëse  të dhënat për të ardhurat nga remitancat janë  të pakta dhe të pa 

stabilizuara ,  pothuajse  të gjitha parashikimet me të gjitha metodat japin rezultate 

të njejta.  Nënvizojmë që e rëndësishme është që me siguri të plotë remitancat 

vazhdojnë të ulen çdo vit dhe po nga modelet del që probabiliteti është i vogël për 

këto seri që të ndryshojnë tendencë (të rriten).  

2 Të ardhurat nga remitancat ndoshta po shndërrohen  ose kanë filluar të 

shndërrohen   në formën e investimeve  të vogla të emigrantëve, që kthehen  

përgjithnjë në Shqipëri. 

3  Faktorët, që ndikojnë në uljen e remitancave janë: 

 
a- Kriza ekonomike sidomos në Greqi dhe Itali. 
b- Si rezultat të kësaj krize kemi pasiguri të vendeve  të punës dhe ulje të 

pagave. 
c- Kosto më të larta për shkollimin e fëmijëve të emigrantëve shqiptrë në 

vendet pritëse. 
d- Ribashkimi i familjeve con në mos mbetjen e asnjë pjestari të familjes në 

Shqipëri si rrjedhojë nuk dërgohen më remitanca, sepse nuk ka mbetur 
askush në Shqipëri si përfitues i këtyre remitancave. 

e- Dobësohen lidhjet ndër familjare midis emigrantëve dhe anëtarëve të 
fmiljeve të mbetura në Shqipëri. 

f-  Disa nga emigrantët të ndikuar nga vështirësitë, që ndeshin për shkak të 
krizës ekonomike po mendojnë ose e kanë vendosur tashmë të kthehen në 
Shqipëri. Në këtë mënyrë vendin e remitancave e zënë kursimet e një jete 
të tërë në emigracion. Këto kursime shndërrohen në një lloj Investimesh të 
Huaja Direkte , sui generis d.m.th. të llojit të vecantë, sepse këto para 
investohen, me qëllim që emigrantët të vetëpunësohen në Shqipëri. 
 

4 Edhe pse emigrantët sa vjen e më tepër po i mbajnë kursimet e tyre nëpër bankat e 

vendit pritës, gjithësesi edhe sot e kësaj dite pjesa më e madhe e remitancave 

transferohet në rrugë informale. Kjo gjë e bën shumë të vështirë llogaritjen e 

remitancave dhe marrjen e masave për përdorimin e tyre në investime.  

 

5 Vendodhja e emigrantit (në Shqipëri apo jashtë) është pa ndikim në të ardhurat 

nga remitancat 

 

6  Kriza ekonomike dhe bashkimi familjar janë faktorët kryesor në të ardhurat nga 

remitancat. 
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7  Faktorët e tjerë si pagat e ulta dhe pasiguria e punës kanë ndikim por ato janë në 

mënyrë të fortë të ndikuara nga kriza ekonomike, ndërsa rritja e shpenzimeve 

familjare ka jë ndikim konstant tek të ardhurat nga remitancat.  

 

REKOMANDIMET 
 
Do të sugjeronim që: 

1- Ekonomia shqiptare e ka të domosdoshme gjetjen e burimeve dhe mjeteve të tjrìera 
për të mbuluar rënien e të ardhurave nga remitancat e emigrantëve. 

 Nuk gjykojmë se janë të leverdisshme për ekonominë mbulimi i kësaj rënie të 
remitancave duke rritur borxhin sovran me kredi tregtare.  
 
Përsa i përket mundësisë së marrjes së kredive të buta, do të ishin të 
mirëpritura, por janë mjaft të kufizuara. Në disa raste, kur afrohen kredi të tilla 
ato për shkaqe politike mund të jenë të papranueshme për Shqipërinë, vend 
anëtar në NATO dhe aspirant për në BE.  
 
Fjala vjen kreditë e buta nga vende të boshtit të së keqes si psh. Irani apo nga 
regjime autoritare të ish republikave sovjetike si Azerbajxhani apo 
Kazakistani mund të rezultojnë i politikisht të papërshtatshme për tu marrë 
nga Shqipëria. Madje edhe kreditë nga vendet e pasura islamike të Gjirit 
Persik nuk mund të merren pa kufizim, sepse në të ardhmen mund të 
shnërrohen në burim telashesh gjeopolitike.  
 
Normalisht rënia e remitancave mund të kompensohet edhe me reduktim 
konsumi, por kjo nuk është zgjidhja. Një reduktim konsumi do shkaktojë krizë 
në sektorin e shitjeve me pakicë, do shkurtojë vende pune në këtë sektor, do 
shkaktojë probleme sociale etj. etj.  
 

2- Një rrugëzgjidhje e zgjuar do të ishte rritja dhe diversifikimi i eksporteve, duke 
synuar një model ekonomik të orientuar drejt eksporteve jo si deri më sot një ekonomi 
konsumi të të mirave materiale të prodhuara kryesisht në vendet fqinje.  

 
Këto të mira materiale importoheshin me të ardhurat e remitancave dhe pjesërisht 
edhe me të ardhurat nga ekonomia e zezë-trafiqet e ndryshme. 
 
 Pra gjenerohej valutë me punën e emigrantëve. Valuta hynte në Shqipëri dhe më 
pas rikthehej në vendet e origjinës në formën e pagesës për mallra e shërbime të 
ofruara nga këto vende. Në fund të fundit përfitimet e ekonomisë shqiptare nga ky 
fluks valute i remitancave mbetej minimal.  
 
Modeli ekonomik i zhvillimit me ekonomi të drejtuar nga eksporti e ka provuar 
veten në dekada, që nga tigrat e Azisë deri në ekonomitë në gjitje të Amerikës 
latine si gjigantët rajonalë: Brazil, Meksikë apo Argjentinë. 
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3- Tërheqja e turistëve rekomandohet fuqimisht. Është e këshillueshme tërheqja e 

turistëve nga vendet e BE-së qofte edhe të ashtuquajturat vende të reja europiane. 
 
 Të tillë turistë, lituanezë, polakë, sllovakë apo edhe bullgarë e hungarezë  në 
sajë të nismës private të operatorëve turistikë shqiptarë, fatmirësisht po vinë 
gjithnjë e me shumë, qoftë me krociera qoftë me linjat tokësore në 
bashkëpunim me operatorë turistikë te vendev fqinje.  
 
Ardhja e turistëve patriotikë shqiptarë të vendeve fqinjë apo të diasporës me 
thasët me speca, patate e fasule në bagazhet e makinave për shkak të konsumit 
të ulët të tyre sjell shumë pak valutë në ekonominë shqiptare. Kështu të tillë 
turistë le të vazhdojnë të vinë, por nuk janë ata pikësynimi.  

 
Gjithsesi turistë më elitarë do të thotë shërbime, facilittte dhe zbavitje më 
elitare, të cilat kërkojnë jo vetëm investime por edhe krahë pune më të 
kualifikuar. Këtu tregu i punës mund ti drejtohet aftësive, kualifikimeve dhe 
eksperiencës së greke apo edhe italianëve të emigrantëve tanë të kthyer 
përfundimisht në Shqipëri. 
 
 

 
4- Shndërrimi i bujqësisë së prapambetur e jashtëzakonisht të fragmentarizuar shqiptare 

në një burim të ardhurash dhe në një burim valute sidomos nga eksportimi i 
agroprodukteve bio do të rekomandohej si një tjetër instrument për mbulimin e 
deficitit, që shkaktohet nga rënia e remitancave. 
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SHTOJCA  A 
 

Tabela 1.2.2 - 1  Sasia e emigrantëve dhe sa përqind e tyre dërgojnë para 

Vendet pritëse të 
emigrantëve dhe 

vendet e origjinës së 
emigrantëve 

 

 

 

Nr. i të gjithë 
emigrantëve në 
vendin pritës 
 ( përqitja e 

emigrantëve ne 
lidhje me totalin e 

popullsisë) (1) 

Nr. I 
emigrantëve në 
vendin pritës në 

koridoret 
bilaterale. (2) 

Përqindja e 
emigrantëve që 
dërgojnë para  

Burimet 

SHBA për Amerikën 
Latine dhe Karaibet 

13 21,000,000 74 IADB (2006) 

Nga Rusia për në Azinë 
Qëndrore dhe Kaukaz 

8 7,000,000 80 Orozco (2007a) 

Nga Franca për në 
Afrikën Veriore dhe 
Perëndimore 

11 2,600,000 60 CFSI 2004; Ndione and 
Broekhuis (2006) 

Nga Spanja për në 
Amerikën Latine dhe 

Karaibet 

11 1,000,000 77 IADB (2007) 

Nga Gana për në 
Afrikën Perëndimore 

8 1,000,000 61 Orozco (2006) 

Nga Singapori për në 
Azinë Juglindore 

42 500,000 90 Orozco and 
Fedeëa(2005) 

Nga Japonia për në 
Amerikën e Jugut 

1 300,000 85 IADB (2005) 

Nga Japoni për në 
Azinë Juglindore 

1 250,000 90 Orozco and 
Fedewa(2005) 

Nga Hong-Kongu për 
në Azinë Juglindore 

43 200,000 90 Orozco and 
Fedeëa(2005) 

Nga Zvicra për në Serbi 22 170,000 60 Lerch, Dahinden and 
Wanner (2006) 

Nga Hollanda për në 
Marok 

10 160,000 60 Barendse and Hiddink 
(2006) 

Nga Afrika e Jugut për 
në Zimbabve 

2 67,000 70 Bloch (2005) 

Nga Anglia për në 
Zimbabve 

9 60,000 80 Bloch (2005) 
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(1) Nr. i përgjithshëm i emigrantëve i referohet emigrantëve në përqindje krahasuar me numrin total 

të popullsisë në koridoret e studiuara dmth SHBA,Rusi, Francë, Spanjë etj. 
(2) Numri i emigrantëve...”   është numri i emigrantëve nga rajoni që studiohet në këtë koridor dhe jo 

me numrin total të emigrantëve dmth SHBA për Amerikë Latine dhe Karaibe 

 
Tabela 1.2.3 - 1   Sasia vjetore e remitancave nga vendi pritës në vendin e origjinës 

Vendet pritëse të 
emigrantëve te vendet e 

origjinës së 
emigrantëve 

Sasia ose masa 
mesatare e dërguar 

(USD) 

Nr. i emigrantëve në 
vendin pritës  

Burimet 

SHBA për Amerikën 
Latine dhe Karaibet 

2400 – 4200 21,000,000 ECO (2007); Orozco 
(2005a,2007b); IADB (2006) 

Nga Rusia për në Azinë 
Qëndrore dhe Kaukaz 

1800 7,000,000 Orozco (2007a) 

Nga SHBA për në Azi 3600 – 8000 4,500,000 ECO (2007) 
Nga Franca për në 

Afrikën Veriore dhe 
Perëndimore 

2400 – 3600 2,600,000 CFSI (2003); Ndione and 
Broekhuis (2006); Money 

Express (2007) 
Nga Bregu i Fildishtë 

për në Afrikën 
Perëndimore 

600 2,200,000 Money Express (2007) 

Nga SHBA për në 
Europë 

3600 2,000,000 ECO (2007) 

Nga SHBA për në 
Afrikë 

3000 – 6000 1,400,000 ECO (2007); Orozco 
(2005b,2007c); 

Nga Spanja për në 
Amerikën Latine dhe 

Karaibet 

6000 1,000,000 IADB (2007) 

Nga Gana për në Afrikën 
Perëndimore 

450 1,000,000 Orozco and Casanova (2006) 

Flukset intrarajonale në 
Amerikën Latine 

700 – 900 1,000,000 Orozco (2005a,2006) 

Nga Singapori për në 
Azinë Juglindore 

3200 – 4200 500,000 Orozco and Fedeëa(2005) 

Nga Malajzia për Azinë 
Juglindore 

1200  500,000 Orozco and Fedeëa(2005) 

Nga Arabia Saudite për 
Indi (Shteti Kerala) 

1200 500,000 Orozco (2006) 

Nga Japonia për në 
Amerikën e Jugut 

8000 300,000 IADB (2005) 

Nga Japoni për në Azinë 
Juglindore 

4800 – 6000 250,000 Orozco and Fedeëa (2005) 

Nga Hong-Kongu për në 
Azinë Juglindore 

2400 – 3600 200,000 Orozco and Fedeëa (2005) 

Nga Hollanda për në 
Gana dhe Marok 

2400 – 3600 170,000 Mohogu and Orozco (2007)  
Barendse and Hiddink (2006) 

Nga Zvicra për në Serbi 2400 170,000 IOM (2007) 
Nga Afrika e Jugut për 

në Zimbabve 
400 67,000 Bloch (2005) 

Nga Anglia për në 
Zimbabve 

2400 – 3600 60,000 Bloch (2005) 

Nga Italia për në 
Moldavi 

2400 10,000 Lücke (2006) 
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SHTOJCA  B 
 

Figura  4.1.1 – 1  

 

 
 

Tabela 4.4.3 – 1 

PROGNOZIMI ME ANËN E TRENDIT 
 

      

 
t Yt t*Yt t² Tt = 914,1 - 24,7t 

 
1 777 777 1 889,4 

 
2 803 1606 4 864,7 

 
3 937 2811 9 840 

 
4 951 3804 16 815,3 

 
5 834 4170 25 790,6 

 
6 782 4692 36 765,9 

 
7 689 4823 49 741,2 

 
8 664 5312 64 716,5 

 
9 676 6084 81 691,8 

 
45 7113 34079 285 

  

 

PROGNOZIMI ME MESATAREN  RRËSHQITËSE

VITI
VLERAT E 

REMITANCAVE

PROGNOZA  
ME 

MESATAREN  
RRËSHQITËSE  
ME 2 TERMA

PROGNOZA  
ME 

MESATAREN  
RRËSHQITËSE  
ME 3 TERMA

GABIMI I 
PROGNOZËS   

ME  2   
TERMA

GABIMI I 
PROGNOZËS  

ME  3  TERMA

KATRORI I 
GABIMIT 

ME  2  
TERMA

KATRORI I 
GABIMIT  

ME  3  
TERMA

2004 777
2005 803
2006 937 790 147 21609
2007 951 870 839 81 112 6561 12544
2008 834 944 897 -110 -63 12100 3969
2009 782 892,5 907 -110,5 -125 12210 15708
2010 689 808 856 -119 -167 14161 27778
2011 664 735,5 768 -71,5 -104 5112 10885
2012 676 676,5 712 -0,5 -36 0,25 1272

670 676 71753,75 72156,77778
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5.3    Prognozimi  i serisë  së remitancave duke marë parasysh komponenten e 
trendit dhe atë stinore ( metoda SAR) 

 

Tabela 4.4.4 – 1 

Kodi 
Përshkrimi i 

treguesit 
T I 

2008 
T II 
2008 

T 
III 

2008 

T 
IV 

2008 

T I 
2009 

T II 
2009 

T 
III 

2009 

T 
IV 

2009 

T I 
2010 

T II 
2010 

T 
III 

2010 

T 
IV 

2010 

T I 
2011 

T II 
2011 

T 
III 

2011 

T 
IV 

2011 

T I 
2012 

T II 
2012 

T 
III 

2012 

T 
IV 

2012 

1420 
Transferta nga emigrantët 

213 207 200 214 183 241 131 227 170 219 135 165 149 184 148 183 167 172 141 196 

 
 

(SHTOJCA  B - Tabela 4.4.4 – 2) 

 

1.a)  Llogarisim dhe centrojmë  mesataret rrëshqitëse për gjithë serinë si dhe 
gjejmë komponenten stinore dhe jo të rregullt . 

 
PROGNOZIMI duke marë parasysh komponenten E TRENDIT dhe atë 

STINORE 
 

      

VITI Tremujorët 
Vlerat e 
remitancave Mesat. rrëshqitëse Mesat. e centruara 

Komp. 
Stinore dhe 
jo e rregullt 

  1 213       
            
  2 207       
2008     208,5     
  3 200   204,75 0,977 
      201     
  4 214   205,25 1,043 
      209,5     
  1 183   200,875 0,911 
      192,25     
  2 241   193,875 1,243 
2009     195,5     
  3 131   193,875 0,676 
      192,25     
  4 227   189,5 1,198 
      186,75     

  1 170   187,25 0,908 
      187,75     
  2 219   180 1,217 
2010     172,25     
  3 135   169,625 0,796 
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      167     
  4 165   162,625 1,015 
      158,25     

  1 149   159,875 0,932 
      161,5     
  2 184   163,75 1,124 
2011     166     
  3 148   168,25 0,880 
      170,5     
  4 183   169 1,083 
      167,5     

  1 167   166,625 1,002 
      165,75     
  2 172   167,375 1,028 
2012     169     
  3 141       
            
  4 196       
            

 

 
 

Tabela 4.4.4 – 3 
 

Tremujori Komponenti stinor,jo i rregullt Indekset stinore 
Ind.stin te 
rregulluar 

1 0,911 ; 0,908 ; 0,932 ; 1,002 0,94 0,94 
2 1,243 ; 1,217 ; 1,124 ; 1,028 1,15 1,15 
3 0,977 ; 0,676 ; 0,796 ; 0,880 0,83 0,83 
4 1,043 ; 1,198 ; 1,015 ; 1,083 1,08 1,08 

  
4,01 4,00 
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Tabela 4.4.4 - 4  Vlera e serise kohore e pastruar nga lekundjet stinore 
 

VITI Tremujori 
Vlera e 
remitancave,Y 

Indeksi 
stinor, S Remitancat pa efektin stinor(Y/S = T.I) 

2008 

1 213 0,94 226,60 

2 207 1,15 180,00 

3 200 0,83 240,96 

4 214 1,08 198,15 

2009 

1 183 0,94 194,68 

2 241 1,15 209,57 

3 131 0,83 157,83 

4 227 1,08 210,19 

2010 

1 170 0,94 180,85 

2 219 1,15 190,43 

3 135 0,83 162,65 

4 165 1,08 152,78 

2011 

1 149 0,94 158,51 

2 184 1,15 160,00 

3 148 0,83 178,31 

4 183 1,08 169,44 

2012 

1 167 0,94 177,66 

2 172 1,15 149,57 

3 141 0,83 169,88 

4 196 1,08 181,48 
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Tabela 4.4.4 – 5  Llogaritja  e TRENDIT 
 

 
  

t Vlera e y  ( pa stinën ) y.t t² 

1 226,6 226,6 1 

2 180 360 4 

3 240,96 722,88 9 

4 198,15 792,6 16 

5 194,68 973,4 25 

6 209,57 1257,42 36 

7 157,83 1104,81 49 

8 210,19 1681,52 64 

9 180,85 1627,65 81 

10 190,43 1904,3 100 

11 162,65 1789,15 121 

12 152,78 1833,36 144 

13 158,51 2060,63 169 

14 160 2240 196 

15 178,31 2674,65 225 

16 169,44 2711,04 256 

17 177,66 3020,22 289 

18 149,57 2692,26 324 

19 169,88 3227,72 361 

20 181,48 3629,6 400 

210 3649,54 36529,81 2870 
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Tabela 4.4.4 –6   Prognoza tremujore per vitin pasardhës 
 

 

     

Viti Tremujori Prognoza e trendit Indekset stinore 
Prognoza 
tremujore 

  1 154,26 0,94 145,00 

2013 2 151,57 1,15 174,31 

  3 148,88 0,83 123,57 

  4 146,19 1,08 157,89 

    
600,77 

 

SHTOJCA  C 
 

I gjithë materiali teorik, tabelat dhe vërtetimet janë marë nga punimi i doktoraturës të 

[55] 

Tabela  5.4.1-1 
                       
Y             X 

q1 …. qj …. qr Shuma 

 

p1 x11 …. x1j …. x1r x1. 

…. …. …. …. …. …. …. 

pi xi1 …. xij …. xir xi. 

….  …. …. …. …. …. 

pk xk1 …. xkj …. xkr xk. 

Shuma x.1 …. x.j …. x.r x..= n 

 
Kufizat  xi.  dhe  x.j  llogariten me barazimet: 
x i . = ∑ ��= dhe  x. j = ∑ �=  , dhe x i . , x . j  quhen efektive të veçanta. 

n = ∑ � .=   = ∑ �.�=  
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Përkufizimi 5.4.1 – 1 Le të jenë X dhe Y ndryshore binare në hapësirën A  të 
ndryshoreve.  A është tabelë kontingjence e një bashkësie të fundme si në vijim: |[  = ]|, |[  = ]| , |[  = ]|, |[  = ]|, |[  =  = ]|, |[  = = ]|,       |[  =    = ]|,|[  =    = ]|, |[  =    =]|,|[  =    = ]| (=N) 

 

Tabela 5.4.1 – 2    Tabela e kontigjencës 2x2  

 X1  = 0 X1  = 1 TOTALI 

X2  = 0 x11   x12     x1 .  

X2  = 1  x21   x22      x2 . 

TOTALI  x . 1    x. 2      x . .     (= N) 

 

 |[  = ]| = x11+x21 = x . 1 ; |[  = ]| = x12+x22 = x . 2  ; |[  = ]| = x11+x12 = x1 .   
; |[  = ]| = x21+x22 = x2 . ; |[  =  = ]|= x11  ; |[  =  = ]| = x21 ; |[  =    = ]| = x12  ; |[  =    = ]| = x22  ; |[  =    = ]| = x . 
1 + x . 2 = x . . ; |[  =    = ]| = x 1 . + x 2 . = x . . ; (=N) 

Për të qenë më afër vlerës së saktë [ X1 = 0 ] ⟶ [ X2 = 0 ] marim  

[� − ]  [ = ]  = 
|[�  = �  = ]||[�  = ]|  = 

��.   
[� − ]  [ = ]  = 

|[�  = �  = ]||[�  = ]|  = 
�� .  
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Tabela 5.4.1 – 3    Tabela e kontigjencës m x n 

 A1 A2         An X1  = n TOTALI 

B1 x11   x12         ….   x1n     x1 .  

B2  x21   x22          ….    x2n      x2 . 

   …….. ….                                        ….        ….   ….       …. 

 Bm  xm1    xm2        ….    xmn      xm. 

TOTALI  x . 1    x. 2        …..    x.n      x . .     (= N) 

 
 
Përkufizim 5.4.1 - 2Le të jenë X1  dhe X2 ndryshore multinomiale në hapësirën A që 
ka m dhe n vlera. Tabela e kontingjencës është tabela e bashkësisë A e cila 
përcaktohet  nga  formulat: |[  = ]|, |[  = ]|, |[  =  = ]|,  |[  =  =  …  = ]| |[ =  =  …  = ]|= N (i=1,2,3,….m dhe j = 1,2,3,…n) 
Këto formula paraqesin tabelën më lart ku : |[  = ]| = ∑ � = �.    − ,  |[  = ]| = ∑ � = � .    − |[  =  = ]| =  �   , �.. = � 
(i=1,2,3,….m dhe j = 1,2,3,…n) 
 

 Pavarësia statistikore e tabelave të kontingjencës 2 x 2  (5.4.2) 

Teoremë 5.4.2 -1 : Nëse dy ndryshore në tabelën e kontingjencës të trajtës 2x3 
(Tabela 5.4.1 – 3  ) janë të pavarura statistikisht, atëherë është i vërtetë  barazimi: 
 
x11x22 - x12x21 = x12x23 – x22x13 = x13x21 - x11x23 = 0  
 
 
Çdo gjë  që u tha më sipër për tabelat e kontingjencës të trajtës 2x3 mund të 
zgjerohet edhe për tabelat e kontingjencës të trajtës 2xn, n>3 .  
Është e vërtetë kjo teoremë: 
 
Teoremë 5.4.2 -2 : Nëse dy ndryshore në tabelën e kontingjencës të trajtës 2x3 janë të 
pavarura statistikisht, atëherë është i vërtetë  barazimi: 
 
x11x22 - x12x21 = x12x23 – x22x13 = x13x21 - x11x23 = 0  
 
Cdo gjë  që u tha më sipër për tabelat e kontingjencës të trajtës 2x3 mund të 
zgjerohet edhe për tabelat e kontingjencës të trajtës 2xn, n>3 .  

Pra, është e vërtetë  kjo teoremë. 
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Teoremë  5.4.2 – 3  Nëse dy ndryshore në tabelën e kontingjencës të trajtës 2xk, 
k=2,3,…n janë të pavarura statistikisht, atëherë vlen barazimi: 
 
x11x22 - x12x21 = x12x23 – x22x13 = x13x21 - x11x23 = … = x1nx21 - x11xn3 = 0  

 

P ([X1 = 0], [X2 = 0]) = P ([X1 = 0]) ∙P ([X2 = 0]) 
P ([X1 = 0], [X2 = 1]) = P ([X1 = 0]) ∙P ([X2 = 1]) 
P ([X1 = 1], [X2 = 0]) = P ([X1 = 1]) ∙P ([X2 = 0]) 
P ([X1 = 1], [X2 = 1]) = P ([X1 = 1]) ∙P ([X2 = 1]) 
 

(5.4.3) Modelet log-lineare për Tabelat e Kontingjencës . Modeli i testit hi-katror  
(i pavarësisë) 

 
Le të jetë M matricë e rendit kxr. Elementet e saj janë denduritë xij të çifteve kxr të 
vlerave të vrojtuara të ndryshoreve X dhe Y. Me qenë se: 

P(X = k, Y= r) = 
� . � = � . �. � = �                      (5.43  - 2) 

 
atëherë, X dhe Y janë të pavarura po qe se kemi: = . ∙ .                                         (5.4.3 - 3) 

 
Statistika e testit do të jetë: �   = ∑ ∑  − � .∙ �.� � .∙ �.� �==                                              (5.4.3 - 4) 

Nëse shënojmë  mij = .∙ .  

ku,ni. dhe n.j    tregojnë totalin e efektivave të veçanta të rreshtit dhe shtyllës 
përkatëse, atëherë statatistika e testit do të jetë: �   = ∑ ∑ −�==                                                   (5.4.3 - 5) � - është një vlerësim për frekuencën e pritëshme në qelizën ij  dhe n-është numri 
total i vlerave të vrojtuara. 
 
 
Nëqoftë se X dhe Y janë të pavarura, atëherë � ka shpërndarje hi-katror me (k - 1)(r- 
1) shkallë lirie. 
 Hipoteza H0 nuk pranohet për vlera të mëdhaja të testit dhe e kundërta ajo pranohet 
për vlera të vogla të testit . Në një softëare statistic kryhen të gjitha veprimet për 
gjetjen e vlerës së koeficientit � , [6]. Në testin statistic (5.4.3 - 5) qëllimi është të 
krahasohen vlerat e vrojtuara me frekuencat e pritshme, duke marrë parasysh 
pavarësinë, dhe kjo të bëhet sipas � . 
 
- nëse � është e madhe ne kemi arsye të besojmë që hipoteza e pavarësisë nuk është e 
vërtetë. 
- nëse  �   është e vogël ose ka një vlerë të moderuar, ne do tentonim të konkludonim 
që në fakt ka pavarësi. 



 

121 

 

SHTOJCA  D 
 
Aneks 1 
 

 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI  I  TIRANËS 

FAKULTETI  I EKONOMISË 
 

DEPARTAMENTI “MATEMATIKË, STATISTIKË, INFORMATIKË E ZBATUAR” 

 
 

PYETËSORI   I 

A) Karakteristika të familjes   
1) Sa  pjestarë ka familja juaj ? 
2) A keni fëmijë në moshën shkollore ?   

  Po                Jo 
3) Kryefamiljari i shtëpisë :  

      Është ende në punë                             Ka dalë në pension 
4) Cili pjestar i familjes ka emigruar jashtë dhe sjell para në shtëpi ? 

       Kryefamiljari                    Gruaja e kryefamiljarit                 Djali ose vajza 
       Vëllai ose motra 

5) Cilat janë të ardhurat mesatare totale të familjes në muaj (sëbashku me 
remitancat)? 
 

6) Sa prej të ardhurave të mësipërme mbulohen (ose janë) nga emigrantët 
(remitancat)? 
 

7) Sa lekë prej të ardhurave nga remitancat përdoren për : 
        Konsum                       Arsimim                       Biznes                       
Kursim 
        Ndërtim                       Pajisje shtëpiake                          Të tjera 
 

B) Transferimi i remitancave    
8) A keni llogari bankare ?                   

         Po                            Jo 
9) Cilën rrugë përdorni për transferimin e remitancave ? 

       Bankat                                        OTP                          Transportimin 
personal (TP) 
       Si bankën dhe OTP                   Si OTP dhe TP              Si bankën  dhe  TP 

10) Cilat janë arsyet në zgjedhjen e metodës së transferimit të remitancave : 
        I sigurtë                                 I shpejtë                                         Tradita 
        I lirë                                       E vetmja mundësi                          Të tjera  

11) A i njihni të gjitha metodat e transferimit të remitancave ?  
              Po                     Jo 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI  I  TIRANËS 

FAKULTETI  I EKONOMISË 
 

DEPARTAMENTI “MATEMATIKË, STATISTIKË, INFORMATIKË E ZBATUAR” 

 
 
 

12) Sa herë merni të ardhura nga remitancat ? 
        Një herë në muaj                çdo 3 muaj            çdo 6 muaj         çdo vit ose 
më pak 

 
13) Si ju vijnë remitancat ? 

         Rregullisht                            Më shumë në verë dhe për pushime 
 

C) Kursimet  
 

14) Sa janë kursimet e familjes suaj në muaj ? 
Deri në 100€                         100-500€                                    Mbi 500€ 

15) Kursimet janë të financuara nga : 
         Të ardhurat nga puna ne vend                      Remitancat                      Nga 
të dyja 

16) Nqs kursimet janë të financuara nga të ardhurat në vend dhe nga remitancat 
ç’pjesë e tyre është e financuar nga remitancat ? (Në %) 
 

17) Ku i mbani kursimet ? 
          Në bankë                                                Në shtëpi 

18) Cilësoni 2 ose më shumë arsye të mënyrës së mbajtjes së këtyre kursimeve 
 

 
 

19) Cilat janë synimet e përdorimit të kursimeve: 
         Pension                               Për përdorim nga dërguesi                   
Investime 
         Arsimim                              Ndërtim                                               
Emergjenca 

20) Nqs  kursimet (ose nje pjesë të tyre) i keni perdorur për investim a kanë qenë 
të mjaftueshme ato apo keni kërkuar burime kapitali shtesë  
           Po                                            Jo 
 

21) Komente : 
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Aneks 2 
 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI  I  TIRANËS 

FAKULTETI  I EKONOMISË 
 

DEPARTAMENTI “MATEMATIKË, STATISTIKË, INFORMATIKË E ZBATUAR” 

 
 

PYETËSORI   II 

D) Karakteristika socio-demografike të emigrantëve   
 

22) Çfarë etnie (kombësie) keni ? 
 

23) Seksi ?   
  Mashkull                  Femër 

24) Cila është gjendja e juaj civile :                 
      I (e) martuar                        Beqar                                  I (e) divorcuar ose i 
(e) ve 

25) Cili është arsimimi juaj? 
       8-vjeçar                               I mesëm                                  I lartë 

26) Cila është mosha juaj ? 
          Deri në 35 vjeç                                           Mbi 35 vjeç 
 

E) Karakteristika socio-ekonomike të emigrantëve në vendin e emigrimit 
 

27) Cila është arsyeja juaj e emigrimit ?  
         Papunësia              Mungesa e perspektivës për përmirësim të gjendjes 
ekon.  
         Perspektiva për të sig. një të ardhme më të mirë për fëmijët 
         Të ardhurat e pamjaftueshme                          Pakënaqësia për jetën 
sociale 
         Pasiguria politike- ekonomike e vendit                       Tjetër 

28) Si jetoni në emigrim? 
         Me familjen                       Me një pkesë të familjes                        Vetëm  

29) Cila është koha mesatare e qëndrimit tuaj në emigracion?  
 

30) Shtëpia në të cilën banoni në emigrim është ? 
         Me qera                                       E juaja 

31) A jeni të siguruar në vendin e emigrimit ? 
          Po                                                Jo 

32) A mendoni të ktheheni në Shqipëri ? 
          Po                                       Jo                                   Nuk e di 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI  I  TIRANËS 

FAKULTETI  I EKONOMISË 
 

DEPARTAMENTI “MATEMATIKË, STATISTIKË, INFORMATIKË E ZBATUAR” 

 
F) Prodhimi, transfertat dhe përdorimi i remitancave 
33) Sa janë të ardhurat mesatare mujore të tuajat (ose të familjes suaj) në vendin e 

emigrimit ? 
34) Pjesa më e madhe e këtyre të ardhurave (nqs jeni me familjen) sigurohet nga : 

         Kryefamiljari                                    Pjesa tjetër e familjes 
35) Ç’pjesë të këtyre të ardhurave kurseni mesatarisht në vit?  

 
36) Në ç’vend i ruani  kursimet ? 

        Në sistemin bankar në vendin e emigrimit         Në sistemin bankar në 
Shqipëri 
        Në shtëpi në vendin e emigrimit                         Në shtëpi në  Shqipëri 

37) A e dërgoni një pjesë të kursimeve në vendlindje ? 
        Po                                            Jo 

38) Nqs Po cila është shuma mesatare në vit e dërguar ? 
39) Cilën rrugë përdorni për transferimin e kursimeve 

Bankat                              OTP (ËU)                        Transporti personal 
40) Kujt ia dërgoni paratë ? 

        Gruas dhe fëmijëve                   Vëllezërve dhe motrave               Miqve 
        Prindërve                                   Të afërmve                                   Tjetër 

41) Pse i dërgoni paratë në Shqipëri ? 
       Kam detyrim moral ndaj familjes-prindërve              Kam kërkesa nga 
familja 
       Kam dëshirë 

42) Cili është qëllimi i dërgimit të parave ? 
      Për të plotësuar nevojat e domosdoshme të familjes      Investime në 
vendlindje  
      Për të rregulluar dhe kompletuar shtëpinë                      Depozitime në 
bankë 
      Për të blerë ose ndërtuar shtëpinë                                   Tjetër 

43) Nqs dërgoni remitanca për investime ato i keni drejtuar drejt : 
       Blerje pasurish të patundshme               Në sektorin prodhues si bujqësi, 
industri   
Në sektorin e shërbimeve(tregëti,transport,turizëm etj) 

44) Në 2011-2012 në krahasim me vitet e mëparshme keni dërguar remitanca në 
Shqipëri  
         Më shumë              Të njëjtën sasi                 Më pak                   Aspak 
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45) Çfarë mendoni për sasinë e remitancave që do të dërgoni 2-3 vitet e ardhshme, 
do të jetë :         Më shumë              Të njëjtën sasi                 Më pak                   
Aspak 

46) Rendisni 2 ose më shumë arsye për përgjigjen para-ardhëse 
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