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Kthimi

Kthimi me/pa anëtarë të tjerë të familjes

42,5

57,5

Po Jo

Rreth 42% e të kthyerve janë

kthyer me anëtarë të tjerë të

familjes, kryesisht:

-Bashkshortin/en

-Fëmijët



Arsyet e kthimit

 Të kthyerit
vullnetarisht

◦ Humbja e vendit
të punës

◦ Nostalgjia

◦ Probleme
familjare
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25,9 24,6

16,5
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Arsyet kryesore të kthimit (vullnetarisht)
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Arsyet e kthimit (të detyruar)

• Të kthyerit me detyrim

– Mungesa e lejes së
rregullt

– Dëbimi nga
autoritetet

– Refuzimi i
kërkesës për azil



Perceptimi i të kthyerve për përvojën jashtë vendit sipas 

gjinisë

78,5%

0,5%

11,3%
9,7%

69,7%

1,5%

21,6%

7,2%

Avantazh Disavantazh Jo e rëndësishme Nuk e di

Mashkull % Femer %



Perceptimi për kthimin -lumturia

Po Jo

66593

31820

25192

9939

Mashkull Femer



Tendenca e kthimit

39,1

28

32,9

48,5

19,8

31,7

Të përhershëm Të përkohshëm Nuk  e di 
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Vështirësitë e hasura nga të kthyerit

Vështirësi 

sociale në ri-

integrim

Mungesë  

shërbimesh

Të ardhura 

të 

pamjaftuesh

me

Sistem i 

papërshtatsh

ëm 

shëndetësor

Burokraci

Mungesë 

stabiliteti në 

vend

Tjetër

Cases 20022 80569 96305 74996 63931 42920 444

Percentage 15,0% 60,3% 72,1% 56,2% 47,9% 32,1% 0,3%
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Perceptimi i të kthyerve për masat e marra për 

të lehtësuar kthimin (multi)

15%

41%
19%

25%

Janë të përshtatshme Duhet të përmirësohen Nuk ekzistojnë Nuk kam njohuri



Të kthyerit që kanë marrë mbështetje (multi)

58,5

37,9

32

20,3

12

Mbështetje shëndetësore
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Lloji i ofruesit të shërbimit të marrë (multi)

27,8

40,6

44,1

Publik (ofrues shërbimi 

shtetëror) 

Ofrues shërbimi privat Tjetër



Kontakti me Sportelet e Migracionit

4%

96%

Po Jo



Lloji i mbështetjes të marrë nga Sportelet e 

Migracionit

58%

42%

Mbështetje për punësim Mbështetje të tjera



Informimi i të kthyerve për Sportelet e 

Migracionit sipas vitit të kthimit

2009 2010 2011 2012 2013

14,5 17,1 10,2 33,3 24,9



Informimi mbi sportelet e migracionit sipas vitit të

kthimit dhe vendit të fundit të emigrimit
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Perceptimi i të kthyerve mbi masat e marra për të

lehtësuar kthimin në Shqipëri
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Tendenca për qëndrim pas kthimit

39,6

27,6

32,8

Permanent

Perkohesisht

Nuk e di



Arsyet për ri-eimigrim

E njoh 
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t

Nuk gjej 

dot pune 

ne Shqiperi

Nuk kam te 
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vendit

Nuk 

pershtatem 

dot me 

vendin tim

Te tjera

Series1 67,3 56,5 48,3 33,5 32,3 13,5 14,3
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Konkluzione dhe rekomandime (1)

 3 faktorët shtytës për emigracionin kanë 

qenë: 

 papunësia,

 mundësia për punë më të mira jashtë 

vendit

 mundësia për të ardhura më të larta. 

 (bashkimi familjar dhe pasiguria në vend)



Konkluzione dhe rekomandime (II)

 Rritje të kthimeve prej vitit 2009 dhe në 

vijim, dhe shumica e kthimeve ndodhin 

nga Greqia dhe Italia. 

 2009-2013 - 133.544 migrantë të kthyer

prej të cilëve 98414 meshkuj dhe 35130 

femra.  

 Kjo gjetje tregon nevojën për vazhdimin e 

studimit të migracionit të kthimit në 

Shqipëri në vitet e ardhshme. 



Konkluzione dhe rekomandime (III)

 Dinamika e kthimit dhe riintegrimit në 

Shqipëri kundrejt lëvizshmërisë së 

migrantëve të punës nga Shqipëria drejt 

vendeve fqinjë, meriton kërkim të 

mëtejshëm.

 Megjithatë, migracioni i kthimit në Shqipëri 

është i lidhur gjithashtu me migrimin e 

brendshëm të popullatës- Nevoja për të 

analizuar me më shumë kujdes demografinë 

e migracionit të kthimit.



Konkluzione dhe rekomandime (IV)

 Situata e punësimit të përhershëm nuk ka 

ndryshuar shumë nga ajo përpara 

migracionit ;

 Situata e vetë punësimit ka ndryshuar. –

motivim të të kthyerve për të investuar 

njohuritë, aftësitë dhe kapitalin financuar 

të fituar jashtë vendit në veprimtari që 

gjenerojnë të ardhura (bujqësia në fokus)



Konkluzione dhe rekomandime (V)

 Vetëm 8 % e të kthyerve ka arritur të 

realizojë një projekt investimi në Shqipëri;

 Arsyet: kapitali i pamjaftueshëm; procedura

administrative (lehtësim i tyre)

 Tendenca për ri-eimigrim përcaktohet nga:

-Financat

- Ekzistenca e shërbimeve



Konkluzione dhe rekomandime (VII)

 Shumë pak të kthyer kanë marrë ndihmë 

pas kthimit të tyre në Shqipëri - ofrues 

privatë të shërbimeve.

 Mungesa e shërbimeve të duhura dhe 

sistemi shëndetësor i papërshtatshëm 

janë dy faktorë kyç në vendimin për të 

migruar përsëri. 

 Nevoja për shërbime publikemë efikase 

dhe sipas nevojave të të kthyerve.  



Konkluzione dhe rekomandime (VI)

 Pak dijeni për Sportelet e Migracionit në 

vend dhe shërbimet që ato ofrojnë në 

mbështetje të riintegrimit të të kthyerve 

në vendin e tyre. 
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