Rreth 42 për qind e emigrantëve të kthyer kanë ardhur bashkë me
familjarët e tyre, 35 për qind e të kthyerve me familje kanë fëmijë të
mitur të moshës deri në 6 vjeç.

Pjesa më e madhe e emigrantëve të kthyer mendojnë se eksperienca e
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fituar në emigrim përbën avantazh për situatën pas rikthimit.

Rreth 40 për qind e të kthyerve mendojnë se do të qëndrojnë në Shqipëri

Gjetje kryesore

përgjithmonë, ndërsa rreth një e treta e shohin kthimin në Shqipëri si të
përkohshëm dhe synojnë të emigrojnë përsëri.
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Sipas studimit, rezulton se gjatë viteve 2009 - 2013, numri i emigrantëve
të kthyer është 133.544. Ritmi i kthimeve është përshpejtuar pas vitit
2011 me rreth 1,5 herë. Tek të kthyerit, janë meshkujt ata që dominojnë
krahasuar me femrat, përkatësisht 73,7 për qind dhe 26,3 për qind.

Në 94 për qind të rasteve kthimet kanë qenë vullnetare. Të kthyerit
kanë qenë kryesisht nga Greqia (70,8 për qind) dhe Italia (23,7 për qind).
Shkaku kryesor i kthimeve kanë qenë arsyet ekonomike.

Mbi 60 për qind e të kthyerve janë vendosur në të njëjtin vendbanim që
kanë pasur përpara se të emigronin, ndërsa pjesa tjetër janë vendosur në
qendrat kryesore urbane në Shqipëri si Tirana, Durrësi apo Vlora.

Mosha mesatare e emigrantëve të kthyer është 38,6 vjeç.

Të kthyerit kanë qëndruar në emigracion mesatarisht 6,2 vjet. Nga këta,
të kthyerit nga Greqia kishin qëndrimin më të gjatë në emigrim, 7 vjet,
ndërsa të kthyerit nga Italia kishin qëndrim mesatar 4,3 vjet.

Rreth 59 për qind e emigrantëve të kthyer ishin të papunë para se të
emigronin dhe kjo shifër ra në 27 për qind gjatë kohës së emigracionit.

Një pjesë e madhe e të kthyerve duket se i janë drejtuar bujqësisë si
formë vetëpunësimi por edhe hapja e bizneseve të vogla zë një pjesë të
konsiderueshme.

Gati gjysma e emigrantëve kanë pasur arsim të mesëm para se të
emigronin.

Rreth 5,1 për qind e të kthyerve kanë kryer studime universitare ose
pasuniversitare në vendin e emigrimit.

Në shumicën e rasteve, personat e larguar kanë pasur gjendje jo të mirë
ose shumë të keqe financiare, përpara largimit nga Shqipëria. Gjendja
financiare e tyre është përmirësuar ndjeshëm në emigracion. Rreth 41
për qind e tyre thonë se pas kthimit, financat e tyre kanë mbetur të
pandryshuara krahasuar me financat në emigrim, rreth 39 për qind e tyre
kanë deklaruar se situata financiare është përkeqësuar në krahasim me
periudhën e emigracionit dhe për 20 për qind të tyre është përmirësuar.

Rreth 64,5 për qind e të kthyerve thonë se gjatë vitit të fundit të qëndrimit
jashtë vendit, dërgesat në para për familjet në Shqipëri kanë qenë të
rralla. Shuma më e shpeshtë e këtyre dërgesave gjatë vitit të fundit ka
qenë 200-500 euro.

Rreth 92 për qind e të kthyerve nuk ka kryer investime në Shqipëri pas
kthimit, 81 për qind e atyre që nuk kanë bërë investime thonë se nuk
disponojnë kapital të mjaftueshëm për investime.

