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WFD Shqipëri 

Ky studim rreth “Kostove të Emigracionit tek të Rinjtë” është i 

pari në llojin e tij që paraqet disa vlerësime për emigracionin 

shqiptar dhe  i përgjigjet një pyetjeje të thjeshtë: Sa i kushton 

Shqipërisë emigracioni tek të rinjtë?

Kjo është një pyetje shumë e thjeshtë por që prek një çështje 

shumë komplekse. Megjithëse janë bërë hulumtime rreth 

arsyeve të ndryshme të emigracionit, i cili është një fenomen 

kompleks global që ka ekzistuar që në �llimet e njerëzimit, ka 

patur shumë pak ose aspak të dhëna apo vlerësime të tjera 

në lidhje me koston aktuale të emigracionit.

Ky studim paraqet një vlerësim të kostove dhe ndikimit 

�nanciar në Shqipëri dhe të humbjeve të shkaktuara nga 

numri në rritje i personave të cilët largohen nga Shqipëria 

çdo vit. Studimi përcakton efektet dhe ndikimin e 

emigracionit në ekonominë shqiptare si dhe humbjet në 

prodhimin e brendshëm bruto (PBB), ndërkohë që studion 

më nga afër mënyrën si shpenzohen remitancat.

Qëllimi është t’i paraqesë këto vlerësime palëve të ndryshme 

të interesit, publikut të gjerë, medias dhe aktorëve shtetëror 

dhe joshtetëror. Ne shpresojmë se këto vlerësime do të 

përdoren nga një spektër i gjerë politikëbërësish të cilët më 

pas mund të paraqesin zgjidhje për mënyrën e trajtimit dhe 

uljen e kostos së emigracionit tek të rinjtë dhe efektet e tij 

negative. Shpresojmë gjithashtu që studimi do të nisë një 

diskutim më të gjerë për temën e emigracionit tek të rinjtë.

Studimi u krye nga Instituti për Zhvillim dhe Inovacion (IZHI), 

një qendër kërkimore serbe,e cila mbështetet nga 

Fondacioni Westminster për Demokraci (WFD). 

Fondacioni i është mirënjohës Institutit për Zhvillim dhe 

Inovacion për këtë studim të gjerë dhe të thelluar dhe qeverisë 

Britanike për mbështetjen për përfundimin e studimit.

WFD është institucion publik i përkushtuar ndaj mbështetjes së 

demokracisë në të gjithë botën. Në Gusht të vitit 2018, WFD lançoi 

një nismë të re rajonale trevjeçare për Ballkanin Perëndimor të 

quajtur "Iniciativa për Demokracinë e Ballkanit Perëndimor". 

Nisma është �nancuar nga Fondi i Kon�iktit, Stabilitet dhe 

Sigurisë i qeverisë britanike.
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Hyrje

Njerëzit gjithmonë kanë lëvizur në kërkim të një jete më të mirë dhe mundësive të reja. Me 
revolucionin industrial në shekullin XIX, migracioni mori një karakter të ri, pasi popullsia �lloi 
të lëvizë masivisht nga zonat rurale në ato urbane, brenda dhe përtej ku�jve. Gjatë dekadave 
të fundit, migracioni është bërë edhe më i dukshëm, duke marrë parasysh shtrirjen globale, 
rolin e saj në politikën e brendshme dhe të jashtme, si dhe pasojat e tij të rëndësishme tek 
vendet ku kanë emigruar dhe nga të cilët kanë emigruar. Për vendet nga të cilët emigrohet, 
largimi i njerëzve shkakton shqetësim për shkak të humbjes së popullsisë, veçanërisht 
njerëzve në moshë të re dhe humbjes së njerëzve intelektualë nga njëra anë, por kjo krijon 
shpresë se paratë dhe njohuritë e marra nga emigrantët jashtë mund të mbështesin 
zhvillimin social dhe rritjen ekonomike. Për vendet në të cilat emigrohet, ardhja e imigrantëve 
çon në një rritje të fuqisë punëtore në dispozicion, por edhe në formimin e pakicave 
kombëtare, të cilat në thelb mund të ndryshojnë strukturën sociale, kulturore, ekonomike dhe 
politike të shoqërisë, veçanërisht në plan afatgjatë.

Edhe pse migracioni sot është kryesisht një fenomen ekonomik, ai manifestohet në shumë 
forma. Shumë ekspertë dhe sipërmarrës të kuali�kuar për�tojnë nga mundësitë e ofruara nga 
një ekonomi e globalizuar, pasi vendet e destinacionit konkurrojnë me njëra-tjetrën për të 
tërhequr këta ekspertë përmes avantazheve që u ofrohen kur hyjnë dhe qëndrojnë në këto 
vende, ndërsa punëtorët e thjeshtë dhe refugjatët shpesh përjetojnë diskriminim dhe 
përjashtim. 

Për më tepër, bashkimet familjare d.m.th. hyrja e bashkëshortëve, fëmijëve dhe të afërmve të 
tjerë të migrantëve janë akoma kategoria më e madhe individuale e hyrjes në shumë vende. 
Gjithashtu, janë shfaqur forma të reja të lëvizshmërisë: lëvizshmëria pas daljes në pension, 
kërkimi për një jetesë më të mirë (ose të ndryshme), etj.

Ndërgjegjësimi për ndikimin e migracionit në aktivitetet socio-ekonomike krijon nevojën për 
menaxhimin e migracionit nga të dyja vendet e prekura. Për të vlerësuar plotësisht natyrën, 
qëllimin dhe karakteristikat e këtij fenomeni, si dhe pasojat e tij, kërkohen të dhëna të 
përshtatshme. Sidoqoftë, të dhënat administrative dhe statistikore kanë ku�zime të shumta, 
pasi ato mblidhen në mënyra të ndryshme me metoda dhe përku�zime të ndryshme në 
vende të ndryshme dhe ato shpesh mund të ndryshojnë midis institucioneve të ndryshme në 
të njëjtin vend, në varësi të qëllimit të tyre.

Ky studim përdor statistikat demogra�ke, statistikat e arsimit dhe të dhënat makroekonomike 
të publikuara për të matur ndikimin e trendit aktual të emigracionit në ekonominë e 
Shqipërisë dhe për të vendosur një bazë për analiza të hollësishme dhe të thelluara në të 
ardhmen. 

4

Lëvizja e lirë nga një vend në një vend tjetër është një nga 

karakteristikat kryesore të botës moderne. Migrimi ndërkombëtar 

nuk është një fenomen i ri.
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Tri pyetjet kryesore që ky studim synon t’i japë përgjigje janë:

1. Sa janë shpenzimet mesatare për arsimin e lartë?

2. Sa është kostoja oportune përsa i përket rritjes së mundshme të PBB-së të gjeneruar nga emigracioni i popullsisë?

3. A ka ndikim pozitiv �uksi i migracionit në ekonominë e Shqipërisë dhe nëse po, si dhe sa ndikon?
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Gjetjet kryesore
Pas Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria ishte praktikisht një vend plotësisht i izoluar. Në �llim të 

viteve 1990, ajo �lloi të pësojë ndryshime demokratike dhe hapje drejt botës, gjë që shkaktoi 

migrim masiv ndërkombëtar të popullatës shqiptare. Një nga karakteristikat themelore të këtij 

migracioni, përveç intensitetit të tij, është karakteri i tij informal, duke pasur parasysh numrin e 

madh të migrantëve pa dokumente, gjë që e bën të pamundur të vlerësohet numri i tyre. Në 

vitin 2017, Kombet e Bashkuara vlerësuan numrin e migrantëve shqiptarë që jetojnë dhe 

punojnë jashtë vendit në 1.15 milion.

Që nga viti 2015, Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka realizuar vlerësime vjetore të 

numrit të imigrantëve dhe emigrantëve bazuar në modulin e migracionit që është pjesë e 

Anketës së Forcës së Punës. OECD gjithashtu siguron një burim tjetër të besueshëm për �ukset 

e migracionit. Sidoqoftë, këto të dhëna nuk japin informacion të mjaftueshëm për një analizë të 

përshtatshme e të saktë për strukturat e ndryshme të popullsisë migruese. Prandaj, për qëllimet 

e këtij studimi, për të përcaktuar efektet ekonomike të migracionit përmes kostove të arsimit 

dhe humbjes së PBB-së nga njëra anë dhe hyrjes së remitancave nga ana tjetër, skenarë të 

ndryshëm janë simuluar bazuar në supozime të ndryshme.

Arsimimi i një shqiptari që përfundoi studimet në vitin 2018, në varësi të nivelit arsimor të 

përfunduar, kushtoi rreth 6,000 Euro për shkollën �llore, 9,300 Euro për shkollën e mesme dhe 

rreth 18.300 Euro për studimet e larta. Kostot mesatare të studimeve pasuniversitare të 

përfunduara (PhD) në Shqipëri ishin rreth 32,000 Euro.

Kostot totale të arsimit të personave që largohen nga Shqipëria në një vit variojnë nga 330 në 

504 milion Euro, në varësi të strukturës arsimore.

Studimi �lloi me analizën e largimeve mesatare vjetore prej 41,700 personash. Pas përshtatjes 

të të dhënave bazuar në moshë, u arrit numri në 37,540 i migrantëve në moshë pune. Duke 

supozuar se ata të gjithë e arritën qëllimin e tyre - punësimin në vitin 2018 - duke përdorur 

vlerën mesatare të vlerës së shtuar bruto për një punonjës, studimi nxori një kosto oportune 

prej 456 milion Euro për sa i përket vlerës së shtuar bruto të humbur, që është një efekt i 

drejtpërdrejtë negativ në PBB-në potenciale të vendit.

Pas shtimit të efektit indirekt dhe të induktuar, për shkak të pamundësisë për të parandaluar 

emigrimin përmes punësimit, vlera e shtuar bruto e humbur arrin vlerën 559 milion Euro në vit. 

Kjo do të thotë që çdo person i aftë për punë merr me vete afërsisht 14,913 Euro nga PBB-ja e 

mundshme në të ardhmen.

Nga ana tjetër, për�timi më i rëndësishëm i drejtpërdrejtë i �ukseve të migracionit janë 

remitancat. Për sa i përket të ardhurave nga dërgesat, si dhe transfertat e tjera personale që 

ndikojnë në PBB, Shqipëria është një nga vendet me remitanca më të larta në Evropë, me 

afërsisht 7 përqind të PBB-së. Nëse shtohen burime të tjera që vijnë nga jashtë (transfertat 

sociale dhe të ardhurat nga puna e banorëve shqiptarë jashtë vendit), kontributi në PBB arrin në 

10%.

Sidoqoftë, pavarësisht pjesës së tyre të konsiderueshme në PBB remitancat nuk ndikojnë 

mjaftueshëm në rritjen ekonomike dhe nuk mund të shihen si gjenerator i zhvillimit të 

ardhshëm ose rritjes ekonomike derisa komponenti i investimeve të ketë më shumë peshë. 

Përkatësisht, remitancat përdoren për konsum vetjak në familje, ndërsa vetëm një sasi e vogël 

përdoret për investime në biznes. 
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Sidoqoftë, ky zhvillim gjithashtu çoi në ndryshime të konsiderueshme sociale dhe 

demogra�ke. Përkatësisht, gjatë periudhës së izolimit, praktikisht nuk kishte migracion 

ndërkombëtar nga ose në Shqipëri, kështu që rritja e shpejtë e popullsisë mund t'i atribuohet 

tërësisht një rritjeje të lartë natyrore, e cila tejkaloi 2% në vit deri në �llim të viteve 1990 

(INSTAT, 1994). Në dekadën e parë pas ndryshimeve demokratike (1990–2000), shkalla e 

lindshmërisë ra nën nivelin e zëvendësimit (INSTAT, Departamenti i Shëndetit Publik dhe 

Makro ICF, 2010). Gjithashtu, fundi i izolimit inkurajoi popullsinë të lëvizë dhe shumë 

shqiptarë migruan në Tiranë dhe qytete të tjera, si dhe në shtete të tjera, në kërkim të një 

standardi më të mirë jetese. Destinacionet kryesore para krizës ekonomike botërore të vitit 

2008 ishin Italia dhe Greqia. Pas kësaj, migrantët u orientuan më shumë për vendet e tjera të 

zhvilluara perëndimore.

Natyra e këtij fenomeni e bën të vështirë mbledhjen e duhur të të dhënave për shkallën dhe 

strukturat e migracionit. Prandaj, burime të ndryshme duhet të përdoren dhe krahasohen në 

mënyrë që të analizojnë dhe ndjekin me saktësi këtë fenomen. Instituti Shqiptar i Statistikave 

(INSTAT) �lloi të bëjë vlerësimet vjetore të numrit të migrantëve në 2015, bazuar në modulin 

e migracionit, i cili është pjesë e Anketës së Forcës së Punës. Kombinuar me të dhënat e 

Census-it, të cilat mbledhin informacion për personat që largohen nga vendi, këto vlerësime 

ofrojnë një bazë për të analizuar karakteristikat e popullsisë migruese. Gjithashtu, përdoren të 

dhëna statistikore nga organizata të ndryshme ndërkombëtare që merren me këto çështje, 

dhe zyra kombëtare statistikore të vendeve pritëse. 

Pas Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria ishte praktikisht e izoluar nga vendet e zhvilluara perëndimore 
edhe vendet e tjera komuniste. Në �llim të viteve '90, regjimi totalitar që zgjati me dekada, mbaroi dhe 
Shqipëria �lloi të pësojë ndryshime të pandalshme dhe hapje drejt botës. Kjo ka rezultuar në një rritje 
të konsiderueshme ekonomike në tre dekadat e fundit. Si rezultat, Shqipëria u shndërrua nga një prej 
vendeve më të varfëra të Evropës në një vend me të ardhura mesatare, duke përgjysmuar nivelin e 
varfërisë së saj.
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2.

Këto të dhëna sigurisht janë të dobishme për të kuptuar efektet e �uksit të migracionit. 

Sidoqoftë, për të arritur në përfundime sa më të sakta, është e nevojshme të tregohet kujdes 

dhe të merren parasysh mospërputhjet e shpeshta të indikatorëve të caktuar midis 

metodologjive dhe burimeve të ndryshme.

OECD vlerëson se në periudhën 2012-2016, rreth 200,000 persona u larguan nga Shqipëria 

dhe shkuan në një nga 36 vendet anëtare të kësaj organizate, që domethënë rreth 42,000 

persona në vit. Këto të dhëna përfshijnë të gjithë personat që largohen nga vendi, përfshirë 

personat që u larguan nga vendi përkohësisht, të cilët u larguan për të studiuar, ose 

transferuan mes kompanive, si dhe forma të tjera të migrimit të përkohshëm të punës . 

Gjithashtu, gjatë interpretimit të këtyre të dhënave, duhet të theksohet se ka pasur një rritje 

të madhe të numrit të emigrantëve në vitin 2015. Numri i përgjithshëm në vitin 2014 (rreth 

35,000) u rrit në mbi 90,000, vetëm për t'u kthyer në 37,000 në 2016. Kjo rritje me gati 56,000 

persona ishte për shkak të numrit të shqiptarëve që u transferuan në Gjermani. Nuk ka asnjë 

informacion të besueshëm se pse interesi i shqiptarëve në Gjermani u rrit papritmas atë vit 

dhe është gjithashtu interesante të pyesim pse ai interes u ul vitin e ardhshëm.

Një nga shpjegimet e mundshme është se Gjermania u bë tërheqëse për shkak të 

avantazheve të saj që tërheqin migrantët, të tilla si ekzistenca e një sistemi të organizuar 

mikëpritjeje dhe ndihme �nanciare bujare ndërsa ata presin për azil. Ajo gjithashtu ka 

reputacionin e të qenit një vend serioz dhe i organizuar që ofron perspektiva më të mira të 

jetesës. Edhe pse Italia dhe Greqia janë më afër dhe më lehtë për tu arritur, ato nuk ofrojnë 

"të ardhmen" që ofron Gjermania.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se në vitin 2014 Gjermania i klasi�koi Bosnjën, 

Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë si "vende të sigurta të origjinës ", dhe pritej që e njëjta gjë 

do të bëhej me Shqipërinë dhe Malin e Zi vitin e ardhshëm. Prandaj, shqiptarët nxituan të 

largoheshin sa më shpejt që të ishte e mundur, pasi mendonin që kushtet për marrjen e 

azilit do bëheshin më strikte.

Në vitin 2015, në Gjermani u regjistruan 69,000 shqiptarë, ndërsa rreth 22.500 persona u 

kthyen në Shqipëri në të njëjtin vit (gati 20,000 më shumë se një vit më parë) dhe rreth 

40,000 vitin më pas, gjë që pak a shumë frenonte rritjen e �ukseve hyrëse të migrantëve, 

duke lënë të kuptohet se shumica e kërkesave për azil ishin refuzuar. Gjatë periudhës pesë 

vjeçare të lartpërmendur, më shumë se 80,000 persona u kthyen, ose rreth 16.300 në vit. 

Duke krahasuar këto dy shifra, arrihet mesatarja vjetore e daljeve neto vjetore prej rreth 

25.400 personash. 

Për format e migracionit të 

përkohshëm, ju lutemi shikoni 

Programin Ndërkombëtar të 

Migracionit 2018, OECD, faqet 25–34. 

Gjithashtu, metadatat e hollësishme 

për  secilin vend anëtar të OECD-së  

janë paraqitur në faqet 315-319 të 

raportit në �alë.

Kushtetuta e Gjermanisë i përcakton 

"vendet e sigurta të origjinës" si ato 

"në të cilat, në bazë të ligjeve të tyre, 

praktikave të zbatimit dhe kushteve të 

përgjithshme politike, mund të arrihet 

në përfundimin e sigurtë se nuk 

ekziston as përndjekje politike, as 

ndëshkime apo trajtime çnjerëzore 

ose degraduese.
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Gjermani 34.75%

1.16%

1.76%

1.38%

Shtetet e
Bashkuara

Kanada

Të 
tjera

Itali

Austri Franc

Suedi

Belgjik

15.44%

34.68%

3.70%

2,44%

4.68%

Burimi: OECD

3.
Në të njëjtën periudhë pesë-vjeçare (2012-2016), 

Instituti i Statistikave të Shqipërisë vlerësoi një 

dalje vjetore prej rreth 18.500 personash, bazuar 

në të dhënat e Anketës së Forcës së Punës, 

modulit të migracionit, i kombinuar me 

parashikimet e popullsisë për vitet 2011-2031. 

Struktura e migrantëve shqiptarë sipas vendit të 
destinacionit  (2016, në përqindje)

Është e rëndësishme të theksohet se 

të dhënat e OECD nuk kanë asnjë 

informacion për Greqinë, edhe pse 

është një vend anëtar dhe tradicional-

isht një vend destinacioni për shqip-

tarët.
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Të dhëna mbi emigracionin,  imigracionin dhe migracionin neto,  2012–2016,  INSTAT 

Viti Emigracioni Imigracioni Migracioni neto

2012 52,307 32,534 -19,773

2013 49,425 28,624 -20,801

2014 46,525 24,740 -21,785

2015 41,443 20,843 -20,600

2016 32,532 23,060 -9,473

Burimi: INSTAT

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM), e 

cila është pjesë e Kombeve të Bashkuara dhe që ka në 

fokus migracionin ndërkombëtar, në vitin 2017 

regjistroi rreth 1,150,000 migrantë shqiptarë në të 

gjithë botën. Meqenëse numri i përgjithshëm i 

popullsisë në vend aktualisht është rreth 2.9 milion, kjo 

praktikisht do të thotë se një në katër shqiptarë jeton 

jashtë vendit. Ky numër u arrit në më pak se tre dekada, 

sepse në kohën kur vendi “u hap” në vitin 1990, në botë 

kishte rreth 180,000 migrantë shqiptarë, nga të cilët 

154,000 ishin në shtetet fqinje, Greqi, Itali dhe 

Maqedoninë e Veriut. 
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Numri i  migrantëve shqiptarë

Shtetet 1990 2000 2010 2017

Greqi 63,963 400,253 465,034 429,428

Itali 44,937 274,410 447,515 455,468

Maqedonia 
e Veriut 45,001 69,367 70,230 67,924

SHBA 5,627 39,644 72,085 90,381

Gjermani 5,211 11,394 14,597 18,102

Mbretëria e
Bashkuar 156 2,227 13,075 30,157

Kanada 398 6,205 13,610 15,823

Burimi: KB

Në 10 vitet e ardhshme, deri në vitin 2000, numri i 

shqiptarëve jashtë vendit u rrit me 4.5 herë, duke 

tejkaluar 820,000 dhe vazhdoi të rritet me 330,000 

persona të tjerë deri në vitin 2017.

Sipas vendit të destinacionit, shumica e shqiptarëve 

banojnë në Itali (455,000) dhe Greqi (430,000). Për gati 

tre dekada, Maqedonia e Veriut ka pasur një numër të 

ekuilibruar migrantësh nga Shqipëria (rreth 70,000); 

pas vitit 2010, shqiptarët janë përqëndruar gjithnjë e 

më shumë në SHBA, Britani të Madhe, Gjermani dhe 

Kanada.
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4.

5.

Disa nga karakteristikat e shoqërisë shqiptare janë 

varfëria dhe papunësia. Sipas Bankës Botërore4, rreth 30% 

e shqiptarëve jetojnë nën ku�rin e varfërisë dhe gjysma e 

tyre jetojnë në varfëri ekstreme. Shanset që ekonomia të 

përmirësohet janë të pakta, pasi të rinjtë, të cilët në të 

vërtetë mund të nxisin zhvillimin, po largohen me 

shpejtësi nga vendi. Ata shprehin mungesën e 

perspektivave në vend dhe shpresojnë për një të ardhme 

më të mirë jashtë vendit si arsyeja kryesore e largimit5.

Një krahasim i treguesve bazë makroekonomikë i 

vendeve në rajon dhe i vendeve si destinacione 

tërheqëse kon�rmon perspektivën e dobët ekonomike 

dhe nxjerr në pah faktorët e emigracionit nga ky rajon.

Shkalla e lartë e papunësisë tek të rinjtë, ku vetëm një në 

tre persona mund të shpresojë të gjejë ndonjë punë, 

sigurisht nuk është një mjedis i mirë për pjesën më të 

lëvizshme të popullatës. Ata që arrijnë të gjejnë një vend 

pune përsëri nuk do të duan të qëndrojnë në vend, pasi të 

ardhurat mesatare nuk mbulojnë shportën mesatare të 

konsumatorit. Të ardhurat mesatare në Shqipëri janë 

shumë herë më të ulëta se në vendet e zhvilluara. 

Macro Poverty 

Outlook, Spring 

Meetings, 2019.

https://ww-

w.fes.de/en/youth-stu

dies.
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Burimi: Banka Botërore

Shkal la  e  papunësisë  tek  të  r in j të  në v i t in  2017,  %

Shtetet prej të cilave emigrojnë njerëzit Shtetet ku njerëzit imigrojnë

Maqedonia e Veriut 46.7 % Gjermania 6.8 %

Shqipëria 31.9 % Zvicra 8.1 %

Serbia 31.9 % SHBA 9.2 %

Mali i Zi 31.7 % Austria 9.8 %

Kroacia 27.4 % Sllovenia 11.2 %

Rumania 18.3 % Suedia 17.9 %

Bullgaria 12.9 % Franca 22.3 %

Hungaria 10.7 % Italia 34.7 %
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Fitimi mesatar neto në vit in 2018,  Euro

Shtetet prej të cilave emigrojnë njerëzit Shtetet ku njerëzit imigrojnë

Shqipëria 316 € Zvicra 4,502 €

Maqedonia e Veriut 395 € SHBA 3,008 €

Serbia 420 € Suedia 2,458 €

Mali i Zi 511 € Gjermania 2,360 €

Bullgaria 574 € Franca 2,225 €

Rumania 579 € Italia 1,878 €

Hungaria 688 € Austria 1,848 €

Kroacia 841 € Sllovenia 1,128 €

Burimi: Vlerësimi i zyrave kombëtare dhe autorëve të statistikave
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Burimi: Banka Botërore

PBB për  f rymë në v i t in  2018,  USD

Shtetet nga të cilat njerëzit emigrojnë Shtetet ku njerëzit imigrojnë

Shqipëria 5,254 Zvicra 82,839

Maqedonia e Veriut       6,084 SHBA 62,641

Serbia 7,234 Suedia 54,112

Mali i Zi 8,761 Austria 51,513

Bullgaria 9,273 Gjermania 48,196

Rumania 12,301 Franca 41,464

Kroacia 14,869 Italia 34,318

Hungaria 15,939 Sllovenia 26,234

Për sa i përket PBB-së për frymë, tregues që mat 

standardin e jetesës, të dhënat e Shqipërisë janë sa 

gjysma e vlerësimeve të vendeve më pak të zhvilluara 

të BE-së dhe 10 deri në 16 herë më të  ulëta se në vendet 

e zhvilluara. Ky ndryshim i madh në standardin e jetesës 

është një nga arsyet pse shumë njerëz zgjedhin të 

kërkojnë azil në vendet e BE-së, pavarësisht se janë të 

vetëdijshëm se nuk do ta marrin atë, por duke për�tuar 

nga bene�tet që këto vende japin gjatë procesit, të cilat 

shpesh janë më të larta se të ardhurat në vendin e tyre.
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Studimi për të rinjtë në Shqipëri në vitin 2018/19 analizoi të dhënat e 
hulumtimit në terren si pjesë e një projekti më të gjerë rajonal Rinia në 
Evropën Juglindore në vitin 2018. Ai ofron informacione shtesë që 
kon�rmojnë motivimin ekonomik të migrantëve. Shkalla e papunësisë tek 
të rinjtë është një problem i përhershëm. Në fakt, 61 përqind e personave 
nga 22 deri në 29 vjeç janë të papunë, pavarësisht se kërkojnë punë në 
mënyrë aktive. Ky segment i popullatës më së shumti ka përfunduar 
arsimimin e tij dhe tani po përballet me luftën e vështirë e të gjeturit një 
vendi pune.

Sipas këtij studimi, më shumë se 40 përqind e të rinjve në Shqipëri kanë një 
dëshirë të fortë për të lëvizur jashtë vendit dhe shumica e tyre nuk do të 
ktheheshin kurrë. 20 përqind e të rinjve kanë një dëshirë të moderuar për 
t'u larguar. Më shumë se gjysma e atyre që dëshirojnë të largohen (56 
përqind) thonë se arsyeja kryesore është kërkimi i një standardi më të mirë 
jetese. Ndërsa 18 përqind janë shprehur se dëshirojnë mundësi më të mira 
punësimi, dhe 17 përqind presin arsim më të mirë.

Gjermania është absolutisht destinacioni më i dëshirueshëm për të gjithë, 
e ndjekur nga Britania e Madhe, Italia dhe Franca. 
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Burimi: “FES Youth Studies Southeast Europe 2018/2019”
(https://www.fes.de/en/youth-studies).

Presin arsim më të mirë

Ata do të donin mundësi më të mira punësimi

Kërkimi i një satandardi më të mirë jetese

56% 18% 17%

Arsyet që studentët japin për 
largimin nga vendi, në përqindje
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3 Kostot e 
emigrimit 
të popullsisë 
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Ky nuk është rasti në vendet e Ballkanit, ku migracioni orientohet kryesisht jashtë vendit, pasi ky çekuilibër 

ndikon fuqimisht në zhvillimin e ekonomisë dhe shoqërisë. Për këtë arsye, plani�kimi afatgjatë në fusha të 

ndryshme është i nevojshëm, me qëllim uljen e efekteve negative dhe maksimizimin e për�timeve të 

migracionit, siç janë njohuria,  përvoja e �tuar dhe transferimi i parave.

Kostoja më e drejtpërdrejtë me të cilën përballet një shoqëri është humbja e fondeve të investuara në arsim, 

veçanërisht për shkak të rritjes së emigrimit të të rinjve dhe largimit të trurit. Këta njerëz janë shumë të 

arsimuar dhe të trajnuar dhe largimi i tyre rezulton një arritje për ata, por një humbje e madhe për 

ekonominë e vendit nga po largohen. Shoqëria investon në edukimin e një individi për një periudhë të gjatë 

kohore, për 9 deri në 18 vjet ose më gjatë, në varësi të nivelit të arsimit. Përmes emigrimit, ai investim kthehet 

në humbje, d.m.th ai bëhet një investim në vendin e destinacionit, i cili merr një individ të arsimuar pa pasur 

nevojë të shpenzojë fonde për edukimin e tij. Gjithashtu, largimi i një fuqie punëtore të re, shumë të arsimuar 

dhe të kuali�kuar zvogëlon aftësinë e një vendi për t'u zhvilluar, pasi këta individë janë novatorë që mund të 

krijojnë produkte të reja, tregje, vende pune dhe gjenerojnë rritje të PBB-së. Një pasojë tjetër është humbja 

e vlerës së shtuar bruto për një punonjës të mundshëm, së bashku me uljen e konsumit të përgjithshëm, i cili 

zvogëlon drejtpërdrejt PBB-në. Përkatësisht, njerëzit që largohen nga vendi nuk krijojnë vlerë të shtuar dhe 

as nuk shpenzojnë në vend, gjë që ndikon negativisht në kërkesën për produkte dhe shërbime në ekonomi. 

Më në fund, meqenëse nuk po krijojnë apo shpenzojnë, ata nuk paguajnë taksa në vendin e tyre, që është një 

humbje tjetër për vendin, i cili do t’i kishte përdorur ato para për të përmirësuar më tej arsimin, ndër të tjera.

Nga ana tjetër, për�timi kryesor i emigracionit është hyrja direkte e fondeve nga jashtë përmes dërgesave të 

emigrantëve, e thënë ndryshe remitancat. Për�timet e tyre janë të shumta, pasi remitancat përbëjnë një 

pjesë të konsiderueshme të PBB-së së shumë vendeve në zhvillim, disa prej të cilave varen nga këto fonde. 

Ato ndihmojnë në rritjen e produktivitetit, rritjen ekonomike dhe ulin varfërinë. Me rritjen e të ardhurave të 

familjeve, dërgesat e emigrantëve gjithashtu çojnë në një konsum më të madh, i cili mund të ketë një efekt 

të shumë�shtë në kërkesën dhe prodhimin e përgjithshëm. Këto burime të ardhurash, ndryshe nga huatë, 

nuk kanë nevojë të kthehen dhe nuk ka nevojë të paguhet interes. Gjithashtu, ato cilësohen se janë një formë 

më e qëndrueshme e �nancimit sesa investimet e huaja direkte, pasi këto të fundit mund të jenë të 

paqëndrueshme në vendet në zhvillim.

Është e rëndësishme të theksohet se për�timet nga migracioni, nga pikëpamja e individëve, si dhe nga 

vendet dërguese dhe pritëse, nuk përdoren gjithmonë në mënyrën më të mirë. Shumë migrantë me arsim të 

lartë bien viktima të të ashtuquajturit shpërdorimit të kapacitetit intelektual, pasi aftësitë dhe potencialet e 

tyre nuk përdoren sa duhet, ose aspak, sepse bëjnë punë që kërkojnë kuali�kime më të ulëta në vendet e tyre 

të destinacionit. Në këtë mënyrë, kontributi i tyre për vendin pritës, si dhe niveli i të ardhurave dhe përvoja 

që ata �tojnë (e cila mund të transferohet potencialisht në vendlindje), janë dukshëm më të ulëta se sa po të 

bënin një punë për të cilën ata të ishin të kuali�kuar. 

Migrimi ekonomik nuk është ekskluziv për vendet e pazhvilluara dhe ato në zhvillim, por 
emigracioni në vendet e zhvilluara shoqërohet (dhe ndonjëherë edhe tejkalohet) nga 
emigracioni i cili mban një ekuilibër si në fuqinë punëtore ashtu edhe në strukturën 
demogra�ke.
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Shënime metodologj ike

3.1

Prodhimi është vlera totale e produkteve të krijuara dhe/ose shërbimeve të kryera gjatë 

periudhës në shqyrtim. Prodhimi në arsim është krijuar kryesisht nga sektori shtetëror 

(veçanërisht në arsimin �llor dhe të mesëm) dhe nuk është prodhim tregu. Ky është prodhimi 

që u ofrohet të tjerëve falas, ose me çmime që nuk janë ekonomikisht të rëndësishme. Sipas 

konceptit të llogarive kombëtare, jo prodhimi - tregut llogaritet me metodën e kostos së 

hyrjes ose me formulën e mëposhtme: Kompensimi i punonjësve + konsumi i ndërmjetëm + 

konsumi i aktiveve �kse + taksat e tjera të konsumit (të paguara) - subvencione të tjera për 

prodhimin (të marra) + teprica e biznesit. 

Për më tepër, përveç jo prodhimit të tregut, të dhënat e llogarive kombëtare vlerësojnë 

gjithashtu prodhim të tregut. Ky lloj prodhimi vjen kryesisht nga sektori privat (shkolla 

private, fakultete ose universitete), por një pjesë tjetër është krijuar edhe në sektorin 

shtetëror (veçanërisht në arsimin e lartë). Është e rëndësishme të theksohet se Instituti i 

Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) përfshin llogaritjet e ekonomisë së pa-vrojtuar në 

vlerësimet e tij, që do të thotë se vlerat e publikuara përfshijnë gjithashtu kostot për 

aktivitete arsimore të cilat janë jashtë aktiviteteve të rregullta (p.sh. mësime private, 

shërbime të përkthimit , kurse shtesë, etj). 

Sa është kostoja totale 
e një arsimimi që përfundoi në vitin 2018? 

Në përpjekjen për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje, ky studim �lloi me të dhënat zyrtare statistikore të llogarive 
kombëtare që Instituti i Statistikave ka publikuar për periudhën 2001–2018, e cila është në përputhje me 
metodologjinë e pranuar ndërkombëtarisht të përcaktuar nga Sistemi Evropian i Llogarive (ESA 2010). Duke 
patur parasysh këtë qëllim, ne kemi përdorur të dhënat e PBB-së me metodën e prodhimit për aktivitetet 
ekonomike të klasi�kuara sipas nomenklaturës së aktiviteve ekonomike (NVE Rev2),  për të analizuar 
prodhimin dhe konsumin e ndërmjetëm të sektorit të arsimit.
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Rezultatet

Vlen të përmendet që prodhimi i arsimit rritet nga kostot shoqëruese, të cilat metodologjikisht 

nuk janë përfshirë në të dhënat e rezultateve �llestare të arsimit, por janë të lidhura 

drejtpërdrejt ose indirekt me arsimin. Së pari, kjo i referohet kostove të konvikteve të siguruara 

nga shteti, të cilat përcaktohen në llogaritë kombëtare si pjesë e prodhimit të sektorit të 

akomodimit dhe shërbimeve ushqimore. Për më tepër, kostot shtetërore në lidhje me bursat e 

studentëve, të cilat përcaktohen si pjesë e sektorit të ndërmjetësimit �nanciar, janë të përfshira. 

Së fundmi, analiza përfshin formimin e kapitalit �ks bruto, siç janë investimet në ndërtesa, 

pajisje, etj. Duke marrë parasysh të gjithë këta përbërës të arsimit, marrim një tregues sintetik që 

është shumë afër vlerave totale të përdorura për arsim në një ekonomi për sa i përket vlerës dhe 

konceptit. Kostot vjetore janë vlerësuar për periudhën 2001–2018 dhe më pas janë zbritur nga 

norma referencë e interesit, në mënyrë që të gjitha kostot në periudhën e analizuar të shprehën 

me vlerën e parave të sotme. Për të shpërndarë këtë tregues sintetik të kostove totale të arsimit 

sipas nivelit të arsimit, ne kemi përdorur të dhënat e buxhetit në shumat e përdorura për këto 

qëllime.

Paralelisht, të dhënat që INSTAT ka publikuar për numrin e studentëve në shkolla �llore, të 

mesme dhe universitete për çdo vit në periudhën përkatëse janë përdorur me qëllim të 

llogaritjes së kostove për njësi. Ky grup i të dhënave na lejoi të vlerësojmë kostot për nivelin e 

arsimit dhe t’i përgjigjemi pyetjes, “Sa kushton mesatarisht për shtetin arsimi �llor, i mesëm dhe 

i lartë i një individi (i diplomuar në 2018)?”

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se kjo mesatare nuk duhet të ketë devijime të 

konsiderueshme në arsimin �llor dhe të mesëm, ndërsa devijimi rritet ndjeshëm në arsimin 

e lartë. Ky është në të vërtetë një tregues sintetik i kostove të arsimit si pjesë të secilit nivel 

arsimor. Vlerësime më të sakta mund të bëhen në fakultete dhe kolegje të veçanta, pro�le 

të specializuara dhe nivele pasuniversitare, të cilat do të jenë një temë për studimet e 

mëtejshme.

Rezultatet e marra nga aplikimi i metodologjisë së lartpërmendur tregojnë se arsimimi i një 

individi që përfundoi studimet në vitin 2018, që përfshin shkollën �llore (nëntë vjet), shkollën 

e mesme (katër vjet) deri në përfundimin e studimeve akademike (që zgjati mesatarisht pesë 

vjet), kushton rreth 18,000 €. Kostot e arsimit të mesëm katër vjeçar për ata që përfunduan 

studimet në 2018 ishin afërsisht mbi 9,000 €, ndërsa arsimi �llor nëntëvjeçar kushtoi rreth 

6,000 €.

Vlerësimi i kostove të arsimit të doktoraturës është i vështirë për shkak të pamundësisë së 

informacionit të hollësishëm në strukturat e nevojshme. Bazuar në informacionin e 

disponueshëm, vlerësohet se përafërsisht 32,000 € shpenzohen për arsimimin në doktoraturë. 



25

Western Balkans
Democracy Initiative

Përfundimi i shkollës �llore

Përfundimi i shkollës së mesme

Shpenzimet për nivelin e arsimit të 

individëve për ata që janë diplomuar 

në vitin 2018, Euro

Përfundimi i studimeve 
akademike (të gjitha nivelet)

Doktoraturë 

Burimi: Autorët
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6.

Edhe pse përdorimi i vlerave mesatare në analizën e të 

dhënave mund të zbeh imazhin ose të interpretohet 

në mënyra të ndryshme, duhet theksuar se këto 

vlerësime janë vetëm hapi i parë drejt përcaktimit të 

efekteve negative të bilancit të migracionit. Grupi i 

personave të diplomuar në fakultete është mjaft 

heterogjen për sa i përket kostove për fakultet, 

kohëzgjatjes së studimeve, nivelit të gradës, kostove 

të tjera gjatë studimit, etj. Në këtë kuptim, ekzistenca 

e të dhënave vjetore të emigracionit, mosha dhe 

struktura arsimore e migrantëve, planet e tyre të 

kthimit dhe nëse janë individë ose familje, do ta 

përmirësonin ndjeshëm këtë llogaritje. Sidoqoftë, nga 

pikëpamja makroekonomike, çdo devijim nga 

kuanti�kimet aktuale nuk do të ndryshonte në 

mënyrë drastike përfundimet e nxjerra nga aplikimi i 

kësaj metode. Gjithashtu, duke vëzhguar kostot 

vjetore, studimi gjeti një lidhje të fortë në serinë e të 

dhënave të analizuara edhe të atyre që kanë mbaruar 

studimet para vitit 2018.

Siç u theksua edhe më lart, sipas të dhënave të OECD, 

largimet mesatare vjetore të popullsisë nga Shqipëria 

në periudhën 2012-2016 ishin rreth 42,000 persona. 

Nuk ka të dhëna të detajuara për moshën dhe arsimin 

për këtë grup, ose të paktën ato nuk janë të 

disponueshme publikisht. Për të vlerësuar koston e 

arsimit të këtij grupi, studimi së pari përjashtoi të 

gjithë personat më të vegjël se pesë vjeç dhe personat 

me shkollë �llore ose të mesme të papërfunduar 

(vlerësimi ynë përdori një qasje ku për shembull, një 

fëmijë në klasën e gjashtë dhe një fëmijë në klasën e 

tretë llogariten si të diplomuar).

Struktura themelore e moshës së popullsisë u përdor 

si një bazë për këtë vlerësim dhe u modi�kua me 

supozimin se numri i fëmijëve të emigruar është më 

pak se gjysma e numrit të fëmijëve në popullatë. Si 

bazë për strukturën arsimore të grupit të migrantëve 

për Skenarin 1, ne përdorëm strukturën arsimore të 

personave më të mëdhenj se 15 vjeç, sipas të dhënave 

të Censusit të 2011 të Shqipërisë6.

Nga numri i përgjithshëm 

i personave më të 

mëdhenj se 15 vjeç, kemi 

përjashtuar presonat pa 

arsim.
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Arsimi i lartë

Arsimi i mesëm 

Arsimi �llor 

54.7%

12.4%

32.9%

Për të arritur sa më shumë vlerësime të sakta të kostove të arsimit për të 

gjithë grupin migrant dhe duke pasur parasysh mungesën e të dhënave 

të strukturës arsimore për këtë grup, ne kemi krijuar disa skenarë 

alternativë në këtë punim.

Skenari 2 bazohet në faktin se numri i personave me arsim të lartë që 

largohen nga vendi është rritur në dy vitet e fundit, kështu që kjo shtresë 

ka peshën më domethënëse prej 50%. Nxënësve të shkollave të mesme u 

caktua pesha 30%, dhe migrantët me shkollë �llore 20%. 

Skenari 3 bazohet në supozimin se të gjitha nivelet e arsimit kanë të 

njëjtën peshë në këtë grup.

Rezultatet tregojnë se kostot totale të arsimit të personave që largohen 

nga Shqipëria në një vit të vetëm, në varësi të strukturës arsimore, 

ndryshojnë nga rreth 330 në 504 milion Euro.

Struktura e moshës së popullsisë
sipas nivelit të arsimit, Censusi 2011, Skenari 1 
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Arsimi i mesëm

Skenari 1 Skenari 2 Skenari 3

50.0% 

20.0%

30.0%

33.3%

33.3%

33.3%

54.7%

12.4%

32.9%

42,000
Emigrantët

126.8 

117.0

87.0

330.8Gjithsej

46.4

106.7

350.8

503.8

77.3

118.5

233.9

429.7

Kostot e arsimit të popullsisë të larguar nga vendi sipas strukturës 
arsimore dhe skenarëve të zgjedhur, në miliona Euro

Western BalkansDemocracy Initiative
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Siç u tha në hyrje të këtij materiali, këto të dhëna përfshijnë të gjithë 

personat që janë larguar nga vendi, nga punëtorët e përkohshëm dhe 

studentët deri tek ata që janë në trajnim profesional. Me këtë qasje, OECD 

publikon të dhëna mbi �uksin e imigracionit. Për shkak të natyrës së dy�shtë 

të këtij procesi, �uksi mesatar vjetor neto nga Shqipëria është rreth 25.400 

persona. Një përshtatje tjetër u bë për këtë grup duke zbritur fëmijët nën 6 

vjeç dhe të rriturit pa arsim. Kostot e arsimit të aplikuara për këtë numër 

migrantësh variuan nga 201 në 307 milion Euro.
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25,400 
Emigrantët

Arsimi �llor

Arsimi i mesëm

Arsimi i lartë

Skenari 1 Skenari 2 Skenari 3

50.0% 

20.0%

30.0%

33.3%

33.3%

33.3%

54.7%

12.4%

32.9%

77.2

71.3

53.0

201.4Gjithsej

28.2

64.9

213.6

306.7

47.0

72.2

142.4

261.6

Kostot e arsimit sipas strukturës arsimore dhe skenarëve
të zgjedhur në krahasim me "bilancin e migracionit"
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Statistikat e hollësishme të atyre që largohen ose kthehen 

nuk ekzistojnë dhe nuk dihet nëse këta janë punëtorë të 

përkohshëm, pensionistë të huaj që kthehen, apo persona 

që lëvizin përkohësisht për trajnime profesionale, etj. Kjo e 

bën në mënyrë të konsiderueshme të vështirë përcaktimin 

e saktë të efektit përfundimtar të �uksit të migracionit. 

Sidoqoftë, efekti i largimeve duhet të konsiderohet 

seriozisht sepse pavarësisht se cila është natyra aktuale e 

këtyre largimeve, ato janë një hap më afër emigrimit të 

përhershëm, veçanërisht nëse merren parasysh politikat 

dhe masat e ndërmarra nga vendet e zhvilluara.

Në mungesë të një fuqie punëtore të mjaftueshme, vendet 

e zhvilluara hartojnë politika të ndryshme për të tërhequr 

persona në moshë pune. Sipas raportit të vitit 2017, vendet 

e BE-së kanë ndërmarrë masa të reja dhe kanë ndryshuar 

disa të vjetra për të lehtësuar qëndrimin e punëtorëve nga 

vendet e tjera.

Qëllimi i tyre është të sigurojnë punëtorë të kuali�kuar për 

të plotësuar mungesën që kanë disa vende. Në vitin 2017, 

Austria ndryshoi ligjin për vendbanimin dhe qëndrimin, me 

qëllim lehtësimin e punëtorëve nga vendet në zhvillim për 

të hyrë në tregun e punës dhe integrimin në shoqëri. 

Estonia zhvilloi strategjinë "Puna në Estoni", me qëllim 

tërheqjen e punëtorëve me kuali�kim të lartë.

Gjermania �lloi të mbështesë migrantët në mënyra të 

ndryshme duke organizuar kurse profesionale dhe trajnime, 

të gjitha me qëllimin që të aftësojë migrantët të integrohen 

më lehtë në tregun e formal të punës dhe t'i punësojnë ata 

për një kohë të gjatë. Italia nënshkroi një memorandum 

mirëkuptimi me dhomat e tregtisë së disa vendeve në 

zhvillim dhe themeloi Shoqatën e Punëdhënësve, si dhe 

institucione të tjera për të thjeshtuar procedurat e marrjes 

në punë për personat me kuali�kim të lartë nga këto vende.

Vendet e BE-së po lehtësojnë procedurat për pranimin e 

studentëve nga vendet jo-BE. Qëllimi kryesor është 

lehtësimi i hyrjes së studentëve në tregun e punës, por edhe 

për ata që janë diplomuar. Për më tepër, procedurat 

administrative që lidhen me studimin në vendet e BE-së 

janë thjeshtuar, si dhe ato që lidhen me qëndrimin pas 

diplomimit. Ndonjëherë vendet e BE fokusohen në një vend 

të veçant në zhvillim dhe krijojnë politika speci�ke për të 

tërhequr të rinjtë dhe studentët nga ai vend. 

Për të tërhequr studentë që do të punonin dhe studionin në 

të njëjtën kohë, Austria ka rritur numrin e orarit të punës për 

studentët në 20 orë në javë. Gjithashtu, pasi diplomohen, 

studentët e huaj mund të qëndrojnë një vit më tepër në 

Austri për të gjetur një vend pune. Këto masa inkurajojnë të 

rinjtë dhe të aftët për punë nga Shqipëria që të vazhdojnë 

arsimimin e tyre ose të zhvillojnë karrierën e tyre në një nga 

vendet e BE-së.

Vendet që janë destinacione të personave me arsim të lartë 

padyshim për�tojnë nga ardhja dhe përfshirja e tyre në 

sistemin ekonomik dhe shoqëror. Ky “për�tim” është shumë 

më i madh se “humbja” e vendit pritës. Jo vetëm që zgjidhet 

mungesa e fuqisë punëtore, por gjithashtu duhet të merren 

parasysh kostot më të larta të arsimit në vendet e zhvilluara. 

Sipas të dhënave të Eurostat 2015, kostot vjetore për shtetin 

dhe familjet për arsimin e mesëm në Francë ishin rreth 

11,000 Euro, në Gjermani rreth 10,500 Euro, ndërsa më pak 

se 800 Euro u shpenzuan në Shqipëri. Dallimi është 

gjithashtu i dukshëm kur shikojmë arsimin e lartë, pasi 

Shqipëria harxhonte rreth 1,800 € në vit për një student, 

ndërsa Mbretëria e Bashkuar harxhonte 12 herë më shumë, 

Suedia 9,3 herë më shumë, Austria, Franca dhe Gjermania 

rreth shtatë herë më shumë, etj.
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Kostot totale të arsimit në 2015 për student, në Euro

Arsimi i lartë Arsimi i mesëm

Shqipëria 1,822 € 774 € 

Gjermania 13,137 €  10,457 €

Franca 13,333 € 10,900 €

Austria 14,074 € 9,410 €

Suedia 17,011 € 9,100 €

Mbretëria e Bashkuar 21,682 € 8,796 €

Kostot e arsimit përfaqësojnë kostot e shtrira në të gjitha periudhat 

në të kaluarën. Sidoqoftë, largimi i një numri të caktuar të personave 

jashtë vendit ka një efekt të drejtpërdrejtë aktual dhe të tërthortë në 

ekonominë e një vendi dhe është gjeneruesi i �timeve të humbura 

në të ardhmen, që është në një farë mënyre përcaktimi i saktë i 

kostos oportune. Edhe pse kjo kosto lidhet me vendimet e 

individëve, kjo analizë i atribuohet të gjithë shoqërisë. Duke lënë 

mënjanë efektet e emigracionit në plakjen e popullsisë dhe 

zhvillimin social dhe demogra�k të shoqërisë, ky studim fokusohet 

në identi�kimin e madhësisë së ndikimit ekonomik në zhvillimin e 

shoqërisë. E parë në këtë fokus, ky studim synon të shprehë lidhjen 

e numrit mesatar të personave që largohen nga Shqipëria gjatë një 

viti, me PBB-në, si tregues i veprimtarisë ekonomike të një vendi.

Vendi
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3.2 Sipas mënyrës së prodhimit të matjes së prodhimit të 

brendshëm bruto, PBB-ja përfaqëson vlerën totale bruto të 

krijuar nga njësitë rezidente gjatë një viti, ku shtohen taksat 

dhe zbriten subvencionet mbi produktet. Vlera e shtuar bruto 

është në të vërtetë vlera totale e mallrave dhe shërbimeve të 

prodhuara duke i zbritur konsumin e ndërmjetëm, 

domethënë kostot operacionale, kostot materiale dhe 

jo-materiale që bëhen gjatë prodhimit ose ofrimit të 

shërbimeve. Të dhënat zyrtare mbi vlerën e shtuar bruto të 

krijuar dhe numrin e përgjithshëm të të punësuarve japin 

treguesin e prodhimit që është vlera e shtuar bruto për 

punonjës.

Ky tregues ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga një 

sektor në tjetrin, i cili varet shumë nëse sektori përdor më 

shumë punësim ose kapital. Duhet gjithashtu të theksohet se 

vlera e këtij treguesi varet nga cilësia e mbulimit të punonjësve 

sipas sektorëve. Tabela e mëposhtme tregon vlerën e shtuar 

bruto për punonjës në secilin sektor. Për shkak të speci�kës së 

matjes së prodhimit bujqësor, si dhe metodologjisë speci�ke 

të matjes së vlerës së shtuar në biznesin e pasurive të pa-

tundshme (për shkak të konceptit të qirasë së imputuar), këto 

të dy sektorë janë lënë jashtë analizës.

Të dhënat e vitit 2018 tregojnë se vlera e shtuar bruto për një 

punonjës ishte mesatarisht rreth 12,000 Euro. 

Sa të mëdha janë efektet 
në aktivitetin ekonomik?
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513,844 

32,148 

7,526 

27,983 

8,665 

25,471 

10,903 

20,604 

5,670 

22,850 

22,307 

302,477

Industria nxjerrëse

Industria përpunuese

Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër të kondicionuar

Prodhimi dhe furnizimi me ujë; Kanalizime dhe menaxhimi e trajtimi i mbetjeve

Ndërtimi

Tregtia me shumicë dhe pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motorçikletave

Transporti dhe magazinimi

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor

Informacioni dhe komunikimi

Aktivitete �nanciare dhe të sigurimit

Aktivitete të pasurive të paluajtshme

Aktivitete administrative dhe shërbime mbështetëse

Administrimi publik dhe mbrojtja

Arsimi

Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale

Arte, argëtim dhe çlodhje

Aktivitete të tjera shërbimi dhe aktivitete të familjeve

19,129 

10,456 

7,823 

10,586 

10,414 

11,165 

9,232

12,136

Bujqësi, pyje dhe peshkim Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike

Vlera e Shtuar për të punësuar, 
Euro 2018

Mesatarja për gjithë ekonominë duke 
përjashtuar Bujqësinë dhe aktivitete të 
pasurive të paluajtshme 
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Studimi përdor largimet mesatare vjetore prej 41,700 per-

sonash, të modi�kuar me strukturën e duhur të moshës 

për të përdorur vetëm të dhënat për popullsinë në moshë 

pune. Pas korrigjimit të të dhënave bazuar në strukturën 

e moshës, dhe duke marrë parasysh që pjesa më e madhe 

e popullsisë në moshë pune është e lëvizshme, studimi 

arriti në numrin e 37,540 personave. Supozimet e rradhës 

ishin se arsyeja e largimit të tyre - të mos qenit në gjendje 

të gjejnë punë në profesionin e tyre, ose ndonjë punë - 

nuk ekzistonin dhe se dinamika ekonomike krijoi kushte 

për t’i punësuar, në mënyrë që ata të konsideroheshin 

persona të punësuar gjatë 2018. Duke përdorur vlerën e 

shtuar bruto mesatare për punëtor, studimi gjeti një 

kosto prej rreth 455.6 milion Euro. Ky është një ndikim 

negativ i drejtpërdrejtë mbi PBB-në e mundshme të 

vendit.

Duke pasur parasysh që largimi i të gjithë këtyre per-

sonave nënkupton gjithashtu një ulje të konsumit të 

përgjithshëm dhe kërkesës agregate, e cila në fund 

ndikon negativisht në vëllimin e të mirave dhe shërbi-

meve të prodhuara, në zgjerimin e vlerës së shtuar bruto 

dhe PBB-së, duke dhënë ndikim indirekt të levizjeve mi-

gratore në aktivitetin ekonomik. Duke përdorur të dhënat 

për �timet neto vjetore, dhe numrin e punëtorëve aktivë 

që kanë emigruar, si dhe koe�cientin e elasticitetit midis 

konsumit personal dhe vlerës së shtuar të krijuar rishtazi, 

ky efekt indirekt vlerësohet në 78.4 milion Euro.

Përveç efekteve direkte dhe indirekte, analizat makroe-

konomike shpesh përdorin të ashtuquajturin efekt të 

induktuar. Duke marrë parasysh që përfshin një numër të 

madh re�ektimesh indirekte mbi �ukset ekonomike, 

vlerësimi i tij është pothuajse i pamundur. Për shembull, 

nëse këta persona do të kishin qëndruar në vend, do të 

kishin rritur kërkesën për mjekë, mësues, dentistë, paruki-

erë, etj., pagat e të cilëve do të krijonin një kërkesë shtesë 

agregate, e cila nga ana tjetër do të stimulonte 

ekonominë, duke e kthyer këtë rrjedhë në një rreth vicioz 

të efekteve në ekonomi, që është e pamundur të vëzhgo-

hen dhe vlerësohen në tërësi. Largimi i këtyre personave 

është një kosto oportune edhe për shtetin, pasi taksat e 

tyre të ardhshëm humbasin. Kjo nënkupton taksat mbi të 

ardhurat, taksat e sigurimeve shoqërore, TVSH-në dhe ak-

cizën si burimet më të mëdha të të ardhurave buxhetore. 

Duke përdorur të dhënat e disponueshme për numrin e 

të punësuarve, konsumin e përgjithshëm personal, të ar-

dhurat buxhetore dhe lidhjen e tyre, kjo shumë vlerëso-

het në 86.1 milion Euro. Meqenëse këto para do të ishin 

shpenzuar përmes konsumit (mallra dhe shërbime, inves-

time kapitale, rritje të pagave dhe pensioneve), do të 

ishte stimuluar ekonomia gjithashtu.

Kjo është arsyeja pse ky efekt përfshihet edhe në grupin e 

efekteve të induktuara dhe duke përdorur multiplikatorin 

�skal, ne e vlerësojmë efektin në 25.8 milion Euro.

Rezultatet tregojnë se për shkak të pamundësisë për të 

parandaluar �ukset dalëse migratore direkt dhe indirekt 

përmes punësimit, humbja potenciale vjetore në vlerë të 

shtuar bruto llogaritet mbi 559 milion Euro. Ta themi 

thjesht, duke e lënë Shqipërinë, çdo person i aftë për 

punë merr me vete afërsisht 14,913 Euro nga PBB-ja e 

mundshme në të ardhmen.
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Burimi: Autorët

Indirekte

Direkte

InduktuaraGjithsej

Efektet e migracionit në aktivitetin 
ekonomik për person, në Euro
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3.3 Edhe pse migracioni ndërkombëtar krijon polemika, nga aspekti ekonomik është plotësisht i 

justi�kuar. Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, migracioni 

është një burim i fortë i rritjes ekonomike, lëvizjes dhe mirëkuptimit që u mundëson miliona 

njerëzve të kërkojnë mundësi të reja dhe të sjellin për�time për vendet në të cilat lëvizin, si dhe për 

komunitetet nga të cilat ata vijnë.

Nga pikëpamja e vendit që përballet me �ukset hyrëse migratore, për�timet janë të dukshme, pasi 

emigrantët ndihmojnë në rritjen e të ardhurave për frymë dhe standardin e jetesës. Emigrantët me 

kuali�kim të lartë janë të aftë dhe kanë eksperiencë, ndërsa migrantët me kuali�kim më të ulët 

bëjnë punë të thjeshta për të cilat ka mungesë të fuqisë punëtore.

Sidoqoftë, edhe pse ky studim u kushton më pak vëmendje efekteve pozitive në vendet nga të cilat 

emigrohet, ato nuk mund të mohohen. Ashtu si në vendet që emigrohet, ky proces ka një efekt të 

dy�shtë në ekonominë kombëtare edhe të vendeve prej nga vijnë emigrantët.

Për�timi më i rëndësishëm i drejtpërdrejtë i �ukseve të migracionit janë dërgesat e emigrantëve, e 

thënë ndryshe remitancat. Remitancat janë paratë e transferuara nga emigrantët tek njerëzit e tyre 

të afërt që kanë në vendin e lindjes. Të ardhurat e tyre shpesh përmirësojnë cilësinë e jetës së mar-

rësit të remitancave, duke ndikuar ndjeshëm edhe në PBB-në e një vendi siç është Shqipëria. Për sa 

i përket të ardhurave nga dërgesat, si dhe transfertat e tjera personale që ndikojnë në PBB, 

Shqipëria është një nga vendet me remitanca më të larta në Evropë, me afërsisht 7 përqind e 

PBB-së. Nëse konsiderohen burime të tjera nga jashtë, si transfertat sociale dhe të ardhurat nga 

punonjësit e përkohshëm shqiptarë që punojnë jashtë vendit, kontributi në PBB arrin në 10 

përqind. Për hir të krahasimit, të ardhurat neto nga investimet e huaja direkte në 2018 ishin rreth 

8.2 përqind e PBB-së.

Për�timi ekonomik i migrimit 
të popullsisë
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Të ardhurat nga jashtë sipas llojit të hyrjes

Milion Euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gjithsej 1,198.4 1,114.4 1,104.2 964.8 1,073.2 1,165.1 1,179.8 1,158.0 1,237.0

Dërgesat e punëtorëve dhe 
transferimet e tjera personale 1,023.6 975.8 985.8 775.6 823.2 893.9 900.1 872.5 927.5

Kompensimi i punonjësve rezident 
shqiptarë, nga jashtë 174.9 138.7 118.4 189.2 250.0 271.2 279.7 285.5 309.5

% PBB

Gjithsej 13.3 12.0 11.5 10.0 10.8 11.4 11.0 10.0 9.7

Dërgesat e punëtorëve dhe 
transferimet e tjera personale 11.4 10.5 10.3 8.1 8.3 8.7 8.4 7.5 7.3

Kompensimi i punonjësve rezident 
shqiptarë, nga jashtë 1.9 1.5 1.2 2.0 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4

Burimi: Banka e Shqipërisë
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Duhet të theksohet se këto të dhëna janë vlerësime nga 

Banka Qendrore e Shqipërisë. Nuk ka të dhëna të sakta 

për fondet e transferuara përmes kanaleve joformale, por 

supozohet se shumica e dërgesave të emigrantëve 

shqiptarë janë informale, pjesërisht për shkak të 

përjashtimit socio-ekonomik të familjeve rurale dhe 

pjesërisht për shkak të përdorimit të ulët të sistemit 

�nanciar. Edhe pse remitencat kanë një efekt pozitiv në 

bilancin dhe stabilitetin e monedhës vendase, kontributi 

i tyre në rritjen ekonomike varet nga lloji i konsumit për të 

cilin përdoren. Duke marrë parasysh që në Shqipëri ato 

kryesisht përdoren për konsum personal - �nancimin e 

nevojave themelore - ato nuk ndikojnë shumë në rritjen 

ekonomike. Sipas anketës së konsumit të familjes që 

bënë INSTAT-i, rreth 50 përqind e buxhetit të familjeve 

shqiptare përdoret për ushqim dhe pije joalkoolike, 

ndërsa më shumë se 10 përqind llogaritin për shpenzimet 

për ujë, energji elektrike dhe qira.

Prandaj, këto fonde nuk mund të shihen si gjenerator i 

zhvillimit të ardhshëm ose rritjes ekonomike derisa 

komponenti i investimeve të ketë më shumë peshë. Kjo 

ndikohet kryesisht nga përdorimi i mjeteve joformale të 

transferimit të fondeve, pasi mjetet formale do të 

mundësonin më shumë qasje në shërbimet kryesore 

bankare dhe investime për familjet që marrin dërgesa. Në 

këtë mënyrë, remitencat do të ndikonin drejtpërdrejt në 

nivelin e përfshirjes �nanciare të popullatës, e cila 

vlerësohet të jetë rreth 40 përqind në Shqipëri, në 

krahasim me mesataren globale prej 69 përqind.

Ky burim �nanciar në Shqipëri ka rënë në vitet e fundit. 

Pas "hapjes" së vendit në vitet 1990, dërgesat e 

emigrantëve u rritën ndjeshëm, duke arritur në nivelin 

27% të PBB-së. Në vitet 2000 ata ranë në 10-20 përqind të 

PBB-së dhe më në fund nga 2008 deri sot ato u ulën nga 

14.5 përqind në 10 përqind, e cila konsiderohet akoma e 

lartë. Përveç rritjes së konsiderueshme të PBB-së në vlerë 

absolute gjatë kësaj periudhe, kjo rënie ndodhi edhe për 

shkak të bashkimeve familjare dhe/ose humbjes së 

gjeneratës më të vjetër.
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Kjo analizë u krye nga Instituti për Zhvillim dhe 

Inovacion (IZHI) dhe është përgatitur nga Z. Rade 

Ciric, Z. Tomislav Despic dhe Z. Nenad Jevtovic.

Misioni IZHI është të inkurajojë zhvillimin e 

Republikës së Serbisë përmes rritjes bazuar në 

njohuri, inovacion dhe sipërmarrje, me qëllim të 

rritjes së cilësisë dhe sasisë së forcës së punës.

Vizioni IZHI është të bëhet një partner i nevojshëm 

për subjektet dhe institucionet ekonomike në 

arritjen e zhvillimit ekonomik të Republikës së 

Serbisë bazuar në njohuri, inovacion dhe 

sipërmarrje.
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