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MIGRACIONI DHE REMITANCAT
NDËRKOMBËTARE NË BASHKËVEPRIMIN E
TYRE SHTYTËS-TËRHEQËS
(Me shembuj nga bota dhe Shqipëria)

Msc. Luan SHAHOLLARI
Kryeredaktor i kolegjiumit të revistës “Demografia”

Abstract

The international migration and remittances are the most significant features of the
world globalization. The number of people living outside their countries of origin in 2019
was 272 million, from 174 million in 2000. While, international remittances are risen to
719 miliard in 2019 from 126 miliard USD in 2000 or 5.7 times. The migration is leaded
by “push and pull” theory –unfavorable conditions in one place “push” people out, and
favorable conditions in an external location “pull” them out. Albania was included in
the countries with a high emigration: about 1/3 of the population estimated to have emigrated abroad, mainly in EU countries with about 75% of them in Italy and Greece. The
Albanian migration was pushing by socio-economic factors, such as: high unemployment
rate, low wages, poverty and poor economic aid, lack in physical infrastructure, shortcomings in health and education, etc. In contrary, pull factors are in the rich destination
countries. The high level of emigration has impacted in the growing of the remittances
during the first decade of XXI century. Later, as a consequence of financial global crises
and as well as of the consolidation of migrants in their resident countries, rates reduced.
For many years, remittances constituted a significant percentage toward GDP, balance
of foreign trade, foreign direct investments, etc. Main impacts noted in poverty reduction, creation of small medium enterprises, education, constructions, savings etc. During
2020, the year of Covid-19 pandemic, the Albanian migrants number decreased 45.6 %
toward 2019, while remittances only 4.1%. This trend shows a remittances flexibility in
the difficult times. In the paper are presented some suggestions to reconsider governmental policies, to cooperate with bank institutions, local authorities, universities, ONGs in
the better using of remittances in the socio-economic development of the country.
Key words: Migration; Remittances; Albania; Italy and Greece; Push and pull factors; Socio-economic development; Governmental programs.
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Migrant dhe remitanca-përkufizime
Migracioni dhe remitancat janë në një lidhje simbioze midis tyre:
remitancat janë produkt i migracionit por në kushtet e veprimit të faktorëve
shtytës dhe tërheqës ato bëhen nxitje për migrim të ri, që ndryshon në
kushte dhe vende të ndryshme.
Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara për Statistikat e Migracionit
Ndërkombëtar përkufizojnë “migrant ndërkombëtar” çdo person i cili ka
ndërruar vendin e tij/saj të banimit të zakonshëm, duke bërë dallimin midis
“migrantëve afat-shkurtër” (që kanë ndërruar vendet e tyre të zakonëshme
të banimit për të paktën tre muaj, por më pak se një vit) dhe “migrantët
afat-gjatë” (ata me së paku një vit).Megjithatë, jo të gjitha vendet përdorin
këtë përkufizim në praktikë.1) Ndryshimet në konceptet dhe përkufizimet,
si dhe metodologjitë e mbledhjes të të dhënave midis vendeve, pengojnë
krahasueshmërinë e plotë të statistikave mbi migrantët ndërkombëtarë.
Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) e përkufizon migrantin
si lëvizje të një personi nga vendi i tij/saj i zakonshëm i banimit, si brenda
një vendi apo një kufiri ndërkombëtar, përkohësisht apo përfundimisht,
dhe për një lloj arsye. Si rjedhim, edhe termi migracion përkufizohet si
lëvizje të personave nga vendi i tyre i zakonshëm i banimit, si përmes një
kufiri ndërkombëtar, apo brenda një shteti.2)
Remitancat përfaqësojnë paratë e fituara apo zotëruara nga jo-vendasit
që janë transferuar në vendin e tyre të origjinës.3) Ato janë transferta
financiare ose në natyrë që migrantët bëjnë drejtpërdrejt në familjet e
vendeve të tyre. Kur migrantët dërgojnë në familje pjesë të të ardhurave të
tyre në formën cash apo të mallrave për të mbështetur familjet e tyre, këto
transferta njihen si remitanca të punëtorëve apo migrantëve. Ato janë rritur
shpejt vitet e fundit dhe tani përbëjnë burimin më të madh të hyrave nga
jashtë për shumë vende në zhvillim.4)
Banka Botërore i vlerëson remitancat ndërkombëtare, pavarësisht
boshllëqeve në të dhënat dhe diferencat në përkufizimet metodologjike.

1) UN DESA, 1998. Department of Economic and Social Affair Statistics Division. Statistical
Papers. Series M, Nr.58, Rev.1. Recommendations on Statistics of International Migration. Revision
1. UN. New York, 1998. F. 9-10.
2) IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 34, 2020. Migration. F.
130 dhe 135.
3) IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011.
4) Dilip Ratha. https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/basics/76-remittances.htm
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Të dhënat e saj, sidoqoftë, nuk përfshijnë dërgesat e paregjistruara
përmes kanaleve formale apo joformale, për rrjedhojë shuma e remitancave
ndërkombëtare ka të ngjarë të jetë më e madhe se vlerësimet.
1- Migracioni ndërkombëtar

1.1 Migracioni ndërkombëtar në statistika
Numri i migrantëve ndërkombëtarë ka shënuar rritje me ritme të larta
në dekadat e fundit, nga 84.5 milion më 1970 dhe 173.6 milion në vitin
2000, në 271.6 milion në vitin 2019. Ndërsa raporti i migrantëve kundrejt
popullsisë gjithsej për të njejtën periudhe është rritur nga 2.3% më 1970 në
2.8% në vitin 2000 dhe 3.5% më 2019 (Tabela 1).
Tabela 1. Migrantët ndërkombëtarë, 1970–2019
Viti
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019

Numri i migrantëve
në milionë
84,5
90,4
102,0
113,2
153,0
161,3
173,6
191,6
220,8
248,9
271,6

Burimi: UN DESA, 2008, 2019a, 2019b.

Migrantët si %
e popullsisë së botës
2.3%
2.2%
2.3%
2.3%
2.9%
2.8%
2.8%
2.9%
3.2%
3.4%
3.5%

Më 2019, rreth 74% e migrantëve ndërkombëtarë ishin të moshës së
punës (20 deri 64 vjeç), me një rënie të lehtë në migrantët më të rinj se 20
vjeç nga 16.4% në 14%, midis viteve 2000-2019 dhe një pjesë konstante
(rreth 12%) të migrantëve mbi 65 vjeç prej vitit 2000.
Shqipëria, Bosnia dhe Herzegovina, Armenia, Maqedonia e Veriut,
Portugalia janë 5 shtete europiane, mes 20 shteteve gjithsej në botë, me
më shumë emigrantë në raport me popullsinë gjithsej. (Graf.1) Të tjerat
janë vende të vegjël si: Saint Kitts dhe Nevis, Dominica, Suriname, Tonga,
Grenada, Guyana, Samoa, Antigua dhe Barbuda, Saint Vincent dhe Gre
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nadines, Barbados, Jamaica, Seychelles, Saint Lucia, Cabo Verde.5) Këtu
përfshihet edhe Siria e cila ka përjetuar vitet e fundit luftë civile.
India vijon të jetë vendi i origjinës me numrin më të madh të migrantëve
ndërkombëtarë jashtë vendit me rreth 17.5 milion, pasuar nga Meksika me
11.8 milionë dhe Kina me 10.7 milionë. Kurse vendi më i madh i destinacionit mbeten ShBA, me 50.7 milionë migrantë ndërkombëtarë.
Graf.1. 20 shtetet me më shumë migrantë ndaj popullsisë gjithsej për vitin 2019,
në përqindje

1.2 Modeli shtytës-tërheqës i migracionit ndërkombëtar
E.G.Ravenstein (1834–1913), gjeograf-hartograf gjermano-anglez, në
“ligjet e migracionit” të botuara në vitet 1885 dhe 1889, pohoi se migrimi
sjell jetë dhe progres kurse një popullsi që s’lëviz, ngecje.6) Në thelb, ai
përpunoi modelin shtytës-tërheqës (“push-pull model”), ku shkaqet kryesore të migrimit janë ato ekonomike. Migracioni sjell efekte të ndjeshme

5) IOM. UN Migration.World Migration Report 2020. F. 21-27.
6) E. G Ravenstein: “The Laws of Migration”, Journal of the Royal Statistical Society, vol. 52
(1889), p.288.
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në fushën socio-ekonomike, tregut të punës, sektorit publik dhe rritjes ekonomike
Migracioni nxitet nga hendeku i të ardhurave dhe punësimit midis
vendeve të origjinës dhe të destinacionit; nga pabarazia ekonomike e sociale; nga zhbalancimet demografike; dhe ndryshimet e klimës. Faktorët
e tjerë shtytës dhe tërheqës përfshijnë përjashtimin dhe diskriminimin;
korrupsionin; mangësitë në arsim, shëndetësi, sigurim social dhe shanset
e martesave.
Migrimi është mënyra më efektive për të reduktuar varfërinë dhe për
të ndarë pasurinë, synime të dyfishta këto të Bankës Botërore... Të ardhurat e migrantëve rriten tre deri gjashtë herë kur ata lëvizin nga vendet me
të ardhura të ulëta në vendet me të ardhura të larta. Fitimi nga të ardhurat
mesatare për një punëtor të ri të pakualifikuar që shkon në Shtetet e Bashkuara është vlerësuar të jetë rreth $14,000 në vit.7)
Gjatë viteve 2013–2017, të ardhurat mesatare për frymë në vendet me
të ardhura të larta në OECD ishin $43,083, krahasuar me $795 në vendet
me të ardhura të ulëta, pra një raport prej 54:1. Me këtë ritëm rritjeje do të
duhen 135 vjet për mbyllur hendekun e të ardhurave!8)
Deri në vitin 2030, për çdo të ri (15–24-vjeç), do të jenë tre me moshë
jashtë punës (65+) në Gjermani, Itali, dhe Japoni. Kurse në Uganda, raporti i të moshuarëve me të rinjtë do të jetë 1:9, në Nigeri 1:7, në Indi dhe
Meksikë 1:2 etj.
Mbi 83 për qind e popullsisë të lindur në 22 vendet më të pasura të
OECD kanë përvojën e një fitimi në mirëqenie si rjedhojë e imigracionit
nga vendet jashtë saj. Megjithatë, evidenca mbi efektin e imigracionit në
pagat e punëtorëve të lindur në vendet e destinacionit mbetet e përzjerë:
disa studime tregojnë ndikime negative të vogla në pagat e punëtorëve
vendas me kualifikim të ulët, ndërsa të tjera tregojnë efekte pozitive kur
imigrantët janë të kualifikuar dhe të krahasueshëm me fuqinë punëtore
vendase. 9)

7) The WB 2018. Moving for prosperity.Global migration and labor markets. Policy Research
Report. P 1 (21).
8) World Bank Group. Leveraging Economic Migration for Development A Brieng for the World
Bank Board. September 2019. F. xiii- xiv.
https://documents1.worldbank.org/curated/pt/461021574155945177/text.
9) World Bank Group. Leveraging Economic Migration for Development…. F. xviii.
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Rritja e migracionit ndërkombëtar ka krijuar shqetësime në vendet e
pasura. Një pyetsor i Pew Research Center (2018) zbuloi që 45% e të pye
turve në botë do të dëshironin rënie të imigracionit në vendet e tyre. Rreth
44% e përgjigjeve të anketës të Eurobarometrit (pranverë 2019) e shikonin
imigracionin si çështjen më kritike me të cilën përballet Bashkimi Europian, pak më e madhe se përqindja që e shikonin ndryshimin klimatik, si
çështjen më kryesore... Kundërshtimi ndaj imigracionit shkon përtej konsideratave ekonomike dhe reflekton një frikë të humbjes të identitetit kombëtar dhe kulturor.10)
2- Disa karakteristika të migracionit ndërkombëtar shqiptar
Analiza e migracionit ndërkombëtar shqiptar dhe i remitancave që
rjedhin prej tij, tregojnë se modeli “shtytës-tërheqës” mbetet karakteristikë dalluese edhe për vendin tonë. Motivi kryesor që i “shtyn” shumicën e
migrantëve shqiptarë të lenë vendin e tyre mbetet punësimi dhe të ardhurat
më të larta që sigurohen prej tij në vendet e BE, ShBA etj.11)

2.1 Emigrimi në rritje dhe shtesa natyrore në ulje: faktorët e
rënies të popullsisë
Referuar tre regjistrimeve (censuseve) të fundit (1989, 2001 dhe
2011), popullsia e Shqipërisë ka rënë: nga 3,182,417 banorë më 1989, në
3,069,275 banorë më 2001 dhe 2,800,138 banorë në tetor 2011. Pra, gjatë
22 vjetëve (1989-2011) popullsia është pakësuar me 382,279 banorë ose
12%; nga të cilët, në vitet 1989-2001 me 113,142 banorë ose rreth 9,428
banorë mesatarisht në vit dhe në vitet 2001-2011 me 269,137 banorë,
26,914 banorë mesatarisht në vit, rreth 2.9 herë më shumë (Tabela 2 dhe
grafiku 2). INSTAT vlerëson se më 2020 kemi 2,829,741 banorë, me rritje
29.741 ose 1.1% ndaj vitit 2011.12)
10) World Bank Group.Leveraging Economic Migration for Development. rd… F. xvi -xviii.
11) L.Shahollari: Migracioni, remitancat dhe disa aspekte të ndikimit të tyre në zhvillimin socioekonomik të Shqipërisë. Revista “Demografia” Nr.1. 2016. F. 36-73.
12) Censi i Popullsisë dhe Banesave do të zhvillohet në tetor 2022. Në Censin 2022 do të përdoren
pajisje elektronike (tableta) për mbledhjen e të dhënave në terren. Censi ofron të dhëna mbi numrin
zyrtar të popullsisë dhe të banesave në njësinë më të vogël gjeografike, si dhe informacionin mbi
një numër të zgjedhur të karakteristikave demografike, sociale, ekonomike të popullsisë dhe të
banesave. http://www.instat.gov.al.
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Referuar censusit 2001, INSTAT vlerëson se deri në vitin 2001 jashtë
vendit jetonin rreth 710 mijë vetë. Numri i emigrantëve (neto) vlerësohet
në 600-650 mijë, ndërsa fëmijët e lindur atje më pak se 100 mijë. Pra, 600650 mijë persona kishin migruar jashtë vendit.13)
Gjatë periudhës midis dy censuseve të fundit (2001-2011) kanë emigruar edhe rreth 500 mijë persona të tjerë, numur, që del edhe nga të dhënat
e disa prej vendeve kryesore destinacion të emigrantëve shqiptarë.14) Nga
këto të dhëna del se në tetor 2011 jetonin jashtë vendit rreth 1, 1-1, 2
milion shtetas shqiptarë. Por, nga krahasimi i numrit të popullsisë sipas
censusit 2011 prej 2,800,138 banorë dhe zyrave të gjëndjes civile, prej
4,228,430 banorë, del një diferencë prej 1,428,292 banorë, ose 33.8%,
emigrantë dhe një pjesë të lindur atje. Në vitin 2019, sipas vlerësimeve të
tërthorta të INSTAT, numri i shtetasve shqiptarë jashtë vendit llogaritet në
rreth 1,64 milionë ose rreth 36% e shtetasve shqiptarë gjithsej.15) Në këto
vlerësime si bazë është marrë numri i banorëve të regjistrit civil më 1 janar
2019, që përmban të gjithë shtetasit shqiptarë pavarësisht vendbanimit të
tyre (përfshirë edhe ata që jashtë vendit) sipas moshës dhe gjinisë. Nga ky
numur, INSTAT zbriti popullsinë e përllogaritur vjetore, e cila i referohet
popullsisë banuese në vend.
Tabela 2. Popullsia banuese e Shqipërisë më 1989, 2001, 2011 dhe 2020
Popullsia gjithsej
Banorë

1989
3,182,417

2001
3,069,275

2011
2,800,138

2020
2.829.741

Burimi: INSTAT. Censuset: 2 prill 1989; 1 prill 2001; 1 tetor 2011.2020-fund-viti.

Bazuar në të dhënat e INSTAT, në vitet 2017-2020 (fund viti), popullsia ka ardhur duke rënë në mënyrë absolute përkatësisht nga 2.870.324 në
2.829.741 banorë.16 Pra, në katër vjetët e fundit popullsia është pakësuar
me 40.583 banorë.17)
13) INSTAT 2004. Migracioni në Shqipëri. Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 2001. F. 3436.
14) INSTAT, 2012: Censusi i popullsisë dhe banesave 2011. F. 7.
15) INSTAT 2019.Diaspora e Shqipërisë në shifra.F.3. http://www.instat.gov.al/media/6547/
diaspora-2019.pdf
16) Burimi: INSTAT, Tiranë, më 07 Maj 2021.
17) Përllogaritjet e popullsisë banuese më 1 janar të çdo viti nga INSTAT bazohen në përkufizimin
standard të OKB-së, sipas të cilit, në popullsinë banuese të një viti përfshihen të gjithë ata persona
që banojnë ose kanë si qëllim të banojnë në vend për të paktën 12 muaj, pavarësisht shtetësisë së
tyre.
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Rënia e ritmit të shtesës natyrore (lindjet-vdekjet) përbën faktorin
kryesor në pakësimin e popullsisë shqiptare. Në vitet 1990-2001, shtesa
natyrore ka qenë 58,500 banorë mesatarisht në vit, në vitet 2002-2011
16,976 banorë mesatarisht në vit, ose 3.4 herë më pak dhe në vitet 20122020 ka rënë në 9.835 banorë mesatarisht ose 42.1% më pak. Shtesa natyrore në vitin 2020 zbriti në vetëm 470 nga 6.624 më 2019.
Numri i lindjeve përbën faktorin kryesor të rënies të shtesës së popullsisë pasi vdekjet kanë qëndruar në rreth 20-22 mijë mesatarisht në vit. Në
vitet 1990-2001 u lindën 66,627 fëmijë mesatarisht në vit, në vitet 20022011, 37,400 fëmijë ose 44 % më pak,kurse në vitet 2012-2020 kanë lindur
31.985 fëmijë mesatarisht në vit ose 14.5% më pak (Tab.3 dhe graf.2).
Gjatë vitit 2020 lindën 28.075 foshnja, 1.7% më pak, krahasuar me
2019. Kurse numri i vdekjeve në 2020 ishte 27.605 persona, me rritje
25.8%. Kjo rritje kaq e madhe nuk shpjegohet vetëm me shifrat e vdekjeve
të shkaktuara nga Covid-19, prandaj INSTAT duhet të japë shpjegime më
të detajuara rreth këtij fenomeni.18)
Tabela 3. Lindjet, vdekjet, shtesa natyrore 2012-2020, numur
Vitet
Lindjet
Vdekjet
Shtesa natyrore
2012
35473
20870
14603
2013
35750
20442
15308
2014
35760
20656
15104
2015
32715
22418
10297
2016
31733
21388
10345
2017
30869
22232
8637
2018
28934
21804
7130
2019
28561
21937
6624
2020
28075
27605
470
Gjithsej
287.870
199.352
88.518
Mes.vjetore
31.985
22.150
9.835

Një faktor tjetër në pakësimin e popullsisë në Shqipëri është edhe rritja
e numrit të emigrantëve. Në 6 vitet e fundit (2015-2020) nga vendi janë
larguar mesatarisht 36.712 emigrantë në vit, kurse janë kthyer në vend
20.084. Për rrjedhojë, migracioni neto (diferenca midis imigrantëve dhe
emigrantëve) rezulton 16.628. Në vitin 2020, numri i emigrantëve zbriti

18) INSTAT. http://www.instat.gov.al/media/8303/popullsia-me-1-janar-2021.pdf.
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Graf.2. Lindjet, vdekjet, shtesa natyrore, 2012-2020, numur

në 23.854, 45.6% më pak se viti 2019.Kurse numri i imigrantëve (personave të kthyer në vend) ishte vetëm 7.170, 65.5% më pak. Migracioni neto
pësoi një tkurrje, nga -23.082 banorë më 2019 në 16.684 banorë, në vitin
2020 (Tab.4, graf.3). Në këtë ulje efektin e vet negativ e ka dhënë pademia
e Covid-19 e cila u karakterizua nga reduktimi i vendeve të punës si dhe
nga kërkesa të rrepta për kalimin e kufijve ndërshtetërorë.

Tabela 4. Numri i emigrantëve, imigrantëve dhe migracioni neto, 2015-2020
Vitet
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Emigrantë

Imigrantë

41.443
32.533
39.905
38.703
43.835
23.854

20.843
23.060
25.003
23.673
20.753
7.170

Burimi: INSTAT 2021 dhe përpunime të autorit.

Migracioni neto
Ndryshimi
%
-20.600
49.7
-9.473
29.1
-14.902
37.3
-15.030
38.8
-23.082
52.7
-16.684
69.9
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Graf.3 Migracioni neto, 2015-2020, numur

Në 1 janar 2021, mosha medianë e popullsisë rezultoi 37.6 vjeç nga
37.2 vjeç më 1 janar 2020. Raporti i varësisë së të rinjve (raporti i popu
llsisë 0-14 vjeç me popullsinë 15-64 vjeç), krahasuar me 1 janar 2020, u
zvogëlua nga 24.6% në 24.2%, ndërsa raporti i varësisë së të moshuarve
(raporti i popullsisë 65+ me 15-64 vjeç) u rrit, nga 21.6% në 22.3%.
INSTAT, bazuar në rekomandimet ndërkombëtare përditëson çdo 5
vjet projeksionet e popullsisë. Popullsia e Shqipërisë në vitin 2031, sipas projeksioneve të përditësuara, llogaritet të jetë 2.745.996 banorë. Ky
numër është rreth 36 mijë banorë më pak krahasuar me numrin e popullsisë në Projeksionet e Popullsisë 2011 – 2031. Ndryshimi i këtij numri
është pasojë direkte e normave më të ulta të lindshmërisë dhe shpërndarja
gjinore e emigrantëve e cila nuk përkon me hipotezën e Projeksioneve të
Popullsisë 2011 – 2031.19)
Tabela 5. Projeksionet e popullsisë 2019-2031, numur
2019
2862427
2026
2805538

2020
2856728
2027
2793086

19) INSTAT, 2019.

2021
2022
2850475 2843473
2028
2029
2780998 2769178

2023
2835581
2030
2757540

2024
2826692
2031
2745996

2025
2816708
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2.2 Masa financiare për të nxitur lindjet
Për të mbajtur nivelin e zëvëndësimit të nevojshëm të popullsinë të një
vendi duhet që që një grua të lindë mesatarisht 2,1 fëmijë. Statistikat tregojnë se shkalla e fertilitetit apo Indeksi Sintetik i Fekonditetit (ISF) - numri
mesatar i fëmijëve të lindur të gjallë nga një grua gjatë jetës së saj, në BE,
në vitin 2019 ka qenë mesatarisht 1.53 për grua, (nga 1.54 më 2018), me
numrin më të ulët në në Maltë (1.14), dhe më të lartë në Francë me 1.86.20)
Në vendet e rajonit tonë, ky tregues më 2019 ka qenë: 1.77 në Malin
e Zi, 1.52 në Serbi, 1.34 në Maqedoninë e Veriut etj. Në Shqipëri shkalla
e fertilitetit ka një ecuri në rënie: nga 1,65 në vitin 2011, në 1,6 më 2015,
dhe 1,34 në vitin 2020.21)
Shumica e vendeve në Europë kanë miratuar masa për të nxitur lindjet,
përmes “bonuseve të bebeve”, lehtësimeve në taksa, pagesa për pushime
prindërore pas lindjes etj.
Prindërit në Francë marrin çdo muaj përfitime për fëmijët pavarësisht
nga të ardhurat, të cilat fillojnë me fëmijën e dytë. Ata marrin 131 euro, kur
kanë dy, 299 euro kur kanë tre dhe një shtesë prej 168 euro për çdo fëmijë
më pas. Një pagesë prej 941.7 euro me lindjen e apo adoptimin (1,883.4
euro) e një fëmije u jepet prindërve në varësi me të ardhurat.22)
Në Gjermani, nga janari 2021, për fëmijën e parë e të dytë, pagesa
është 219 euro në muaj, për fëmijën e tretë 225 euro. Kurse për fëmijën e
katërt dhe çdo fëmijë më pas është 250 euro.23)
Nga fillimi i vitit 2021, në Itali është miratuar një çek i vetëm për
familjet me fëmijët në vartësi. Qëllimi është të plotësojë nevojat e familjes
me fëmijë në vartësi nën 21 vjeç, të nxisë ritmin e lindjes, të ndihmojë
prindërit dhe të nxisë punësimin, veçanërisht për gratë. Shuma është 250
euro dhe jepet sipas disa kritereve të caktuara për moshën dhe numrin e
fëmijëve.24)

20)https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics#live_
births_per_woman_ in_the_EU_in_2019
21) INSTAT.Popullsia e Shqipërisë.2021.
22)https://www.euronews.com/2018/08/17/which-country-has-the-highest-child-benefitsavailable-to-foreigners23)https://www.euraxess.de/germany/information-assistance/research-stay-family/benefitsfamilies
24) https://www.insuranceitaly.it/single-check-children/?lang=en
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Shuma mujore e bonusit të bebes në Luxemburg është 265 euro për
fëmijë, plus një rritje të parë prej 20 euro nga mosha 6 vjeç dhe një rritje
të dytë prej 50 euro nga mosha 12 vjeç e deri 18 vjeç, dhe kur vazhdon
arsimin e lartë, deri 24 vjeç.25)
Në Suedi, kompensimi për fëmijët është 1,250 krona suedeze në muaj
(125 euro) deri në 16 vjeç. Kompensimi vazhdon nëse fëmija vijon arsimin
e lartë.26)
Shuma e përfitimeve për fëmijët në Greqi varet nga numri i fëmijëve
në vartësi dhe kategoria e të ardhurave për familje të cilat ndahen në tre
kategori. Kategoria e parë përfiton 70 euro në muaj për fëmijën e parë dhe
të dytë, dhe 140 euro në muaj për fëmijën e tretë dhe çdo fëmijë tjetër pas
të tretit. Shumat për familjet e kategorive të dyta dhe të treta janë më të
ulëta. Fëmijët në vartësi, të linduar nga martesa apo të adoptuar nuk mund
të jenë më shumë se 18 ose 19 vjeç. Përfitimi mund të vazhdojë edhe për
fëmijët që vazhdojnë studimet e larta, por jo më shumë se 24 vjeç. Veç sa
më sipër, secili nga fëmijët e porsalindur përfitojnë nga 2 mijë euro
bonus në dy këste të njëjta.27)
Një vend me 7 milion banorë, Serbia humb 107 qytetarë në ditë dhe
është një nga 10 vendet me tkurrjen më të shpejtë të popullsisë në botë.
Prandaj është parashikuar që një nënë të marrë një ndihmë të njëherëshme
me vlerë 845 euro për fëmijën e saj të parë, 85 euro në muaj për dy vjet për
të dytin, 100 euro në muaj për 10 vjet për të tretin, dhe 18 mijë në periu
dhën e 10 vjetëve për fëmijën e katërt. Këto pagesa kanë filluar të zbatohen
për fëmijët e lindur nga 1 janari 2018.28)
Për të stimuluar lindjet dhe mbështetur nënat e fëmijët, në Shqipëri
janë bërë ndryshime në aktet ligjore si dhe kanë dalë akte nënligjore nga
qeveria për përcaktimin e “bonusit” për nënat me foshnja të porsalindura,
të cilat në fuqi nga 1 janari 2019.29)

25)https://www.justarrived.lu/en/administrative-procedures/services-and-family-subsidies-inluxembourg/
26) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1130&langId=en&intPageId=4804
27) Greece - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)
28) Julija Simić | EURACTIV.rs. Mar 22, 2018. https://www.euractiv.com/section/enlargement/
news/well-pay-you-to-have-babies-serbia-tells-its-women/
29) Ligj nr. 18/2017 Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. VKM nr.740, datë 12.12.2018 Për
përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të
porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij.
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Sipas VKM nr.740, datë 12.12.2018, masa e ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura, është:
a) Në masën 40 mijë lekë për lindjen e fëmijës së parë; b) 80 mijë
lekë për lindjen e fëmijës së dytë; c) 120 mijë lekë për lindjen e fëmijës së
tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim; ç) Për nënat që lindin binjakë, masa e
përfitimit është në masën 80 mijë lekë për secilin fëmijë; d) Për nënat që
lindin trinjakë dhe më shumë, masa e përfitimit është 120 mijë lekë për
secilin fëmijë.
Prej fillimit të vitit 2019 e deri më 14 korrik 2021, bonusin e bebes e
kishin fituar 91,380 fëmijë, nga të cilat 20 mijë të lindur në gjysmën e parë
të këtij viti.30) Këto masa janë mjaft të larta krahasuar me tre vjet më parë
kur ndihma financiare ishte vetëm 5 mijë lekë për çdo fëmijë të lindur.Për
të matur efektin e këtyre masave, mendoj që OJF të specializuara do të
ishte mirë të organizonin anketime me prindërit e fëmijëve.

2.3 Shpërndarja e migrantëve shqiptarë në botë
Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara për vitin 2019, numri i
emigrantëve shqiptarë në botë është rreth 1,2 milionë. Italia dhe Greqia
kanë pjesën më të madhe të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë përkatësisht 39.4 dhe 35.3 për qind, të dyja vendet rreth 75%. Pjesa tjetër janë
në SHBA, Gjermani, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar, Belgjikë etj. Në
mënyrë më të detajuar shpërndarja e emigrantëve shqiptarë paraqitet në
tabelën 7.
Tabela 6. Shpërndarja e emigrantëve shqiptarë sipas destinacioneve kryesore, (%)

Shtetet
Itali
Greqi
ShBA
Gjermani
Kanada
Mbretëria e Bashkuar
Belgjikë
Vendet e tjera

1995
31,9
45,9
4,5
1,7
0,7
0,2
0,4
14,8

2000
33,3
48,6
4,8
1,4
0,8
0,3
0,3
10,7

2005
37,4
43,8
5,7
1,4
1,0
0,8
0,3
9,7

2010
39,3
41,5
6,4
1,3
1,2
0,7
0,5
9,0

Burimi: OKB. INSTAT 2019. Diaspora e Shqipërisë në shifra. F.11.

2015
39,6
38,7
8,1
1,3
1,4
0,9
0,8
9,2

2019
39,4
35,3
8,2
4,2
1,4
0,9
0,9
9,7

30)https://ata.gov.al/2021/07/14/bonusi-i-bebes-20-mije-femije-perfitues-ne-gjysmen-e-pare-tevitit/
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Sipas INSTAT, numri i shtetasve shqiptarëve jashtë vendit, ka arritur
në rreth 1.64 milionë banorë që përbën rreth 58 për qind të popullsisë që
jeton brenda vendit, prej 2.83 milionë banorë (1 janar 2021). Referuar të
dhënave të censeve të vendeve evropiane destinacion të emigrantëve shqi
ptar, tregojnë se rreth 39% e shtetasve shqiptarë janë të punësuar; 10,1% të
papunë dhe pjesa tjetër inaktivë. 31) Emigracioni shqiptar ka qenë dominuar
nga faktorë shtytës ekonomikë. Sipas anketës së Forcës së Punës të INSTAT 2018, arsyeja kryesore e largimit nga Shqipëria ka qenë “mundësi
punësimi” - 77 %.32)
Sipas ISTAT (Instituti Qendror Italian i Statistikave), del se në Itali
më 1 janar 2021 nga 59 257 566 banorë gjithsej, janë 5 013 215 të huaj ose
8.5%. Vendin e parë e zenë rumunët me 1 137 728 banorë ose 22.7% të
numrit të huajve gjithsej; të dytin e zenë shqiptarët me 410 087 shtetas ose
8.2%.33) Pasojnë marokenët me 408.179 banorë ose 8.1%; kinezët 288 679
banorë ose 5.8%; shtetasit nga Ukraina me 227.587 ose 4.5%; Filipinet me
156.433 banorë ose 3.1% etj.
Ritmi i shtimit të emigrantëve shqiptarë me lejë qëndrimi në Itali është
shtuar në vitet 2000; nga 144,120 banorë më 2001 në 472 mijë më 2009,
ose 3.3 herë. Rënia në dekadën pasuese 2010-2020 lidhet me krizën ekonomike në këtë vend, pas së cilës mjaft emigrantë u kthyen në atdhe e
shumë të tjerë kaluan në vende të tjera të BE, sidomos në Gjermani.
Liberalizimi i vizave me vendet e zonës Shengen nga 15 dhjetori 2010
ka ndikuar pozitivisht në reduktimin e migracionit të parregullt. Shtesa ka
ardhur kryesisht përmes legalizimit të emigrantëve ekzistues, të bashkimeve familjare, kontratave të punës, studimeve etj. Një pjesë tjetër provuan
edhe rikthim të përkohëshëm apo të përhershëm në Shqipëri.
Nga censusi 2011, në Greqi rezultoi se ishin regjistruar 480,851 emigrantë shqiptarë nga 912,000 emigrantë gjithsej ose 52.7%. Më pas renditen emigrantët nga Pakistani, Gjeorgjia, Ukraina etj, por mjaft të distancuar nga Shqipëria.34) Sipas studjueses E.Gemi, në Greqi më 2015 ka pasur
363,649 migrantë shqiptarë me lejë qëndrimi të rregullt, që përbëjnë 69
për qind të numurit gjithsej të emigrantëve, të vendeve jo anëtare të BE.35)

31) INSTAT 2019.Diaspora e Shqipërisë në shifra. F. 14
32) INSTAT 2019.Diaspora e Shqipërisë në shifra. F. 20
33) ISTAT-Stranieri residenti al 1° gennaio - Cittadinanza (istat.it)
34) ELSTAT (Instituti i Statistikave të Greqisë) 2014.
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Krahasuar me vitin 2011, numuri i emigrantëve shqiptarë kishte rënë me
117,202 persona ose 24.3%.
Shkaku kryesor ka qenë kriza ekonomike e vitit 2008 dhe pasojat e
saj, të cilat kanë qenë më të ashpra në Greqi. Për rrjedhojë, një pjesë e
emigrantëve u kthyen në Shqipëri, dhe një pjesë tjetër të lëvizin në vende
të tjera të BE.
Për shkak se shifrat zyrtare jo gjithnjë e kanë të mundur të tregojnë
realitetin, numuri i emigrantëve në këto dy shtete duhet të jetë së paku
edhe rreth 15-20 për qind më i lartë, që janë emigrantë të paregjistruar.
Numri i emigrantëve shqiptarë në ShBA vlerësohet për rreth 150 mijë
persona. Ky numur është shtuar çdo vit, përmes bashkimeve familjare dhe
llotarisë amerikane.
Aplikimet për migrim në ShBA përmes Programit të llotarisë (1 tetor
- 3 nëntor të çdo viti) kanë ardhur në rritje. Sipas të dhënave të publikuara
nga Departamenti i Shtetit, më 2013 janë bërë 122,567 aplikime online;
kurse në vitin 2018 367,231 ose rreth 13 për qind e popullsisë të Shqi
përisë.36) Në Shqipëri, më 2018 ka pasur 1 fitues në 82 aplikues të llotarisë
amerikane
Më 2019, Zyra për Statistikat Kombëtare në Britaninë e Madhe vlerësonte që 47,000 banorë të lindur në Shqipëri dhe 29,000 mijë banorë të lindur në Kosovë ishin rezidentë (banonin) në këtë vend.37) Në Kanada, sipas
censusit të vitit 2011 ka pasur 31,030 emigrantë shqiptarë.38) Një numër më
i vogël është në Australi dhe në vende të tjera.
I.Gëdeshi dhe R.King në një studim të kohëve të fundit kanë arritur
në përfundimin që, në Shqipëri, si në shumë vende të Evropës Qendrore
dhe Lindore, gjatë tranzicionit është vërejtur emigracion i lartë, kthime në
nivele të ulëta, migrim potencial në nivele të larta, si dhe norma të ulëta
e në rënie të lindjeve.39) Faktorët ekonomikë dhe hendeku i madh i të ardhurave me vendet e zhvilluara të BE dhe Amerikës së Veriut nuk janë të

35) Eda Gemi. Eliamep & eui. European university institute, Florence. Robert Schuman centre
for advanced studies.Transnational mobility and transfers of Albanians in Greece and Italy: A
comparative approach. ITHACA Research Report N. 8/2015 P. 9-10.
36) https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/pdf
37) “Table 1.3: Overseas-born population in the United Kingdom… by country of birth, January
2019 to December 2019”. Office for National Statistics. 21 May 2020.
38) “2011 National Household Survey: Data tables”.Statistics of Canada. Statistics of Canada.
39) Ilir Gedeshi dhe Russell King: Tendencat e reja të migrimit potencial nga Shqipëria. Botues:
Friedrich-Ebert-Stiftung.Tiranë, Dhjetor 2018. F. 14.
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vetmit faktorë që shpjegojnë dëshirën për të migruar. Migrantët potencialë
janë të pakënaqur edhe nga sistemi i arsimit, i sigurimeve shoqërore, i
kujdesit shëndetësor, i shërbimit civil, i drejtësisë dhe partitë politike. Më
shumë se gjysma e popullsisë janë të pakënaqur dhe në rastin e migrantëve
potencialë kjo pakënaqësi është edhe disa pikë përqindje më e lartë.40)
Dekada e tretë e migrimit, është dalluar nga një rigjallërim i inten
sitetit, veçori të reja dhe destinacione të reja. Flukse të fundit kulmuan
në mes të dekadës 2010-2020, kur rreth 66,000 shqiptarë u regjistruan si
azilkërkues në disa vende të BE-së, kryesisht në Gjermani.41) Shifrat kanë
rënë ndjeshëm gjatë kësaj periudhe pandemie të Covid-19, në 4985 (2020)
dhe 965 në 3-mujorin e I-rë 2021.42) Sidoqoftë, këto mbeten shifra të larta
krahasuar me numrin e popullsisë të vendit tonë.
3- Remitancat ndërkombëtare

3.1. Kuptimi dhe metodologjia
Kuptimi ekonomik i dërgesave të emigrantëve është transferimi
i “të ardhurave dhe pasurive” monetare ose natyrore nga emigrantët në
vendlindjen e tyre. Transfertat e të ardhurave monetare rrisin drejtpërdrejt
sasinë e valutës në vendin e origjinës, ndërkohë që transfertat në natyrë
ndikojnë në shtimin e kursimit në vendin pritës të emigrantit.
Kur remitancat dërgohen përmes kanaleve zyrtare, ato regjistrohen në
llogarinë korrente të bilancit të pagesave si të vendit të origjinës ashtu edhe
atë pritës të emigrantit. Kur ato dërgohen joformalisht, në cash, remitancat
mbeten përgjithësisht jashtë regjistrimit zyrtar; në këto raste lind nevoja
për vlerësime të flukseve nëpërmjet vrojtimeve statistikore.
Remitancat përbëjnë një qarkullim financiar të drejtuar kryesisht në
vendet në zhvillim, që ndihmon financimin e konsumit, investimeve,
përmirëson bilancin e pagesave dhe ndihmon në luftën kundër varfërisë.
Volumi i tyre varet nga numri i emigrantëve e të ardhurat që ata sigurojnë;
nga kursimet dhe vullneti për të dërguar para; nga lidhjet me familjet e tyre
në vendin e origjinës.
40) I Gëdeshi dhe R.King: Tendencat e reja të migrimit potencial… F. 37.
41) Eurostat Newsrelease (2016) Asylum in the EU member states: record number of over 1.2
million first-time asylum seekers registered in 2015, Eurostat Newsrelease 44, 4 March.
42) Eurostat 2021. First time asylum applicant in the EU by citizenship, Q1 2020-Q1 2021.
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Metodologjia për vlerësimin e remitancave e hartuar nga FMN–
BPM61, i klasifikon remitancat në tre zëra të bilancit të pagesave, si më
poshtë:
a) “Të ardhurat nga puna” – të ardhurat bruto të emigrantëve që
jetojnë jashtë vendit për më pak se 12 muaj, duke përfshirë vlerën e përfitimeve në natyrë (klasifikuar në llogarinë korrente, nënkategoria “të ardhura nga puna”);
b) “Dërgesat e emigrantëve” – totali i transfertave monetare të dërguara në shtëpi nga emigrantët që jetojnë jashtë vendit për më shumë se
një vit (klasifikuar në llogarinë korrente, nënkategoria “transferta ko
rrente”; dhe
c) “Transferta të emigrantëve” – vlera neto e transfertave nga migrantët që lëvizin nga një vend në tjetrin (klasifikuar në llogarinë kapitale,
nënkategoria “transferta kapitali”).43)
Banka e Shqipërisë, bazuar në udhëzimet e FMN, i llogarit remitancat
si pjesë tė Bilancit tė Pagesave që hyjnë përmes kanaleve zyrtare, kurse ato
informale për diferencë.

3.2 Remitancat ndërkombëtare-në rritje të ndjeshme dekadat e
fundit
Pavarësisht kufizimeve në vlerësimin e tyre, të dhënat në dispozicion
tregojnë një rritje të përgjithëshme të remitancave në dekadat e fundit;
nga 126 miliard USD në vitin 2000, në 689 miliard USD më 2018.44) Kjo
ecuri reflekton tiparin kryesor të migracionit ndërkombëtar si një nxitës i
zhvillimit dhe marrjen e një serë masash nga shtetet anëtare të OKB-së për
të forcuar qeverisjen globale të migracionit, veçanërisht prej vitit 2000.45)
Tre marrësit më të mëdhenj të remitancave në botë më 2018 ishin: India me 78.6 mld usd, Kina 67.4 mld dhe Meksika 35.7 mld. ShBA mbeten
burimi kryesor i remitancave me 68 mld usd pasuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe 44.4 mld dhe Arabia Saudite 36.1 mld.

43) Banka e Shqipërisë. Remitancat: Një mbështetje për zhvillim.16 qershor 2018. F. 9.
44) IOM. UN Migration.World Migration Report 2020. F. 35
45) Brief September 26, 2019. Migration and Remittances. World Bank Group. Leveraging
Economic Migration for Development: A Briefing for the World Bank Board. F. 1.
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Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, A.Guterres është
shprehur që: “Remitancat familjare kanë një ndikim të drejtëpërdrejtë në
jetët e 1 miliard njerëve – një ndër shtatë persona në botë. Mbledhur së
bashku, remitancat janë tri herë më të mëdha se Ndihma Zyrtare për Zhvi
llim dhe kalojnë Investimet e Huaja Direkte.” 46)
Asamblea e Kombeve të Bashkuara në sesionin plenar të 95-të më 12
qershor 2018, vendosi të shpallë 16 qershorin si Ditën Ndërkombëtare të
Remitancave të Familjeve.47)
Sipas të dhënave më të reja të Bankës Botërore, remitancat gjithsej më
2020 janë vlerësuar $702 miliard, nga $719 më 2019 ose -2.4%. Në vendet
me të ardhura ulëta dhe të mesme, remitancat vlerësohen $540 miliard, nga
$548 miliard ose -1.6% krahasuar me 2019.48)
Rënia e fluksit të remitancave është mjaft më ulët se 11% rënie në
Investimet e Huaja Direkte (IHD) vlerësuar për vitin 2020. Përjashtuar
Kinën, IHD ranë mbi 30% më 2020.49)
Një nga përfundimet që del nga analiza e ecurisë të remitancave globale për vitin 2020 është elasticiteti apo qendrueshmëria e tyre ndaj efekteve negative të pandemisë të COVID-19. Duke llogaritur këto efekte,
Banka Botërore kishte vlerësuar një ulje prej 14% të remitancave dërguar
anëtarëve të familjeve më 2020 krahasuar me nivelet para-pandemike. Ajo
kishte parashikuar rritje të papunësisë midis migrantëve, pakësim të migrantëve të rinj, dhe rritje në kthimet e migrantëve në vendet e tyre të
origjinës.50)

3.3 Remitancat në Shqipëri në vitet 2005-2020
Në tabelën 8 dhe grafikun 4 kemi paraqitur të ardhurat apo dërgesat
e emigrantëve (remitancat) në 15 vjetët e fundit, 2005-2020 në euro. Një
vështrim i përgjithshëm tregon që nivelet më të larta të dërgesave të emi-

46) UN Secretary-General António Guterres. International Day of Family Remittances. 16 June.
47) Resolution adopted by the General Assembly of UN on 12 June 2018. https://undocs.org/A/
RES/72/281.
48)
https://www.weforum.org/agenda/2021/05/infographic-what-are-the-world-s-top-remittancerecipients/
49) World Bank Group.Resilience COVID-19 Crisis through a Migration Lens Migration and
Development. Remittance Flows Proved to Be Resilient in 2020. Brief 34 May 2021.
50) World Bank. “COVID-19: Remittance Flows to Shrink 14% by 2021.” Accessed June 12,
2021.
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grantëve janë shënuar në vitet 2005-2008, përkatësisht 802,937,952 dhe
833 milion euro.
Në vijim, si rrjedhojë e krizës financiare botërore të vitit 2008, e cila
goditi më shumë Greqinë dhe Italinë (ku është përqëndruar numri më i
madh i emigrantëve shqiptarë), si dhe i forcimit të lidhjeve të emigrantëve
në vendet ku ata punojnë, remitancat në vitet 2009-2013 kanë kanë ardhur
duke rënë përkatësisht në 781,689,664,675 dhe 545 milion euro.
Viti 2013 shënon edhe nivelin më të ulët të viteve në studim 20052020.Kujtojmë që ky ishte një vit zgjedhor për deputetët në Kuvend i cili
ka dhënë efektin e tij tkurrës.
Në vitin 2014 dërgesat ishin 592 milion euro, me rritje prej rreth 9%,
ndaj vitit 2013.
Në vitet pasues 2015-2020, ndryshe sa parashikohej nga literatura, se
kurba e dërgimit të remitancave do të ulej me kalimin e 10-15 viteve të
para emigracion, volumi i tyre erdhi me rritje (ndonëse me ritme të moderuara), duke shënuar nivelin më të lartë prej 702 milion euro në vitin 2019,
rreth 29% më i lartë se më 2013.
Në vitin 2020, të ardhurat nga emigrantët vlerësohen 673 milion euro,
31 milion euro ose 4.1% më pak se në vitin 2019.Kjo rënie konsiderohet
e ulët duke mbajtur parasysh pasojat negative që pandemia e Covid-19
shkaktoi në botë dhe në Shqipëri. Në Rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore (ku bën pjesë Shqipëria), remitancat në vitin 2020 vlerësohen të kenë
rënë rreth 9.7 %.51)
Kjo rënie është më e lehtë krahasur edhe me tregues makroekonomikë.
Kështu, rritja reale e PBB vjetore më 2020 rezultoi -5.5%, kurse balanca
buxhetore -6.9 %.52) Pra, edhe në kushtet e vendit tonë vërtetohet prirja e
qendrueshmërisë të remitancave në shkallë botërore.
Vendet kryesore nga e kanë origjinën dërgesat e emigrantëve shqiptarë
për vitin 2017 janë Greqia me 44% të volumit gjithsej, Italia 36.3%, ShBA
7.4% etj. 53)

51) Migration and Development Brief 34 May 2021 Resilience COVID-19 Crisis Through A
Migration Lens. Migration and Remittances Team Jobs Group, Social Protection and Jobs World
Bank. F. 1.
52) Banka e Shqipërisë.Raporti vjetor, 2020. F. 48.
53) Të dhëna Banka Botërore. Përpunimi dhe analiza Open Data Albania 2018.
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Tabela 8. Dërgesat neto të emigrantëve 2005-2020, në mln euro
Vitet
Mln euro
2005
802
2006
937
2007
952
2008
833
2009
781
2010
689
2011
664
2012
675
2013
545
2014
592
2015
598
2016
615
2017
636
2018
670
2019
702
2020
673
Burimi: Banka e Shqipërisë 54)

Në 6-mujorin e parë 2021 të ardhurat nga emigrantët kanë arritur në
341 milion euro, nga 335 milion më 2019 dhe 273 milion më 2020, përkatësisht 1.8% dhe 25% (Tab.9).Siç dihet, 2019 konsiderohet një vit para
pandemisë të Covid-19, 2020 një vit me intensitet të lartë të pandemisë
dhe viti 2021 me intensitet të moderuar të saj.
Tabela 9. Të ardhura nga emigrantët, mln euro
Vitet

Gjithsej

2019
2020
2021/6

702
673
341

I
150
152
169

3-mujorët
II
III
185
185
121
197
172

IV
182
203

Burimi: Seri Kohore (bankofalbania.org)

3.4 Ndikimi i remitancave në kuadrin makroekonomik
Në literaturën ndërkombëtare, analiza e peshës apo rolit të remitancave zakonisht fillon nga krahasimi me treguesit e tjerë makro si: PBB,
bilanci tregëtar i jashtëm (eksportet-importet) dhe Investimet e Huaja Direkte (IHD).
54) Statistika të sektorit të jashtëm » Bilanci i pagesave. https://www.bankofalbania.org/
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Graf.4. Dërgesat neto të emigrantëve 2005-2020, mln euro

Nga analiza e këtyre treguesve del se remitancat kanë zënë një peshë të
rëndësishme në kuadrin makroekonomik, ndonëse ka ardhur duke rënë në
vitet e fundit. Në vitin 1993, remitancat kanë zënë 22.4% të PBB; 64% të
bilancit tregëtar dhe 479% të IHD. Tre vjet më vonë, më 1996, remitancat
kanë zënë 16,6% të PBB; 73,7% të bilancit tregëtar dhe 554.5% të IHD.
Në vitin 2000, që mund të konsiderohet një vit normal, pas ngjarjeve
dramatike të “krizës së fajdeve” të vitit 1997 dhe “krizës kosovare” të vitit
1999, remitancat kanë zënë 14,2% të PBB; 63.9% të bilancit tregëtar dhe
366.8% të IHD.
Në vitin 2007, që përbën vitin me nivelin më të lartë të periudhës 22
vjeçare (1993-2014), remitancat kanë zënë 12,2% të PBB; 45% të bilancit
tregëtar dhe 196.8% të IHD. Kurse në vitin 2013, pesha ka rënë në 5.7% të
PBB, 29.7% të bilancit tregëtar dhe 57.4% të IHD.
Të dhënat e fundit të bilancit të pagesave tregojnë se të ardhurat nga
emigrantët vazhdojnë të mbeten një fluks i rëndësishëm financimi për
ekonominë shqiptare. Mesatarisht, gjatë periudhës 2008-2018, remitancat
kanë përbërë 12% të PBB-së së Shqipërisë.55)

55) Gent Sejko- Governator.Banka e Shqipërisë. Diaspora dhe pagesat. Dhjetor 2019.F.5.
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Në pesë vitet 2014-2018, remitancat kanë zënë mesatarisht 24% të
bilancit tregëtar, pa shumë luhatje nga njeri vit në tjetrin.56)
Në vitet 2008-2019, remitancat kanë zënë mesatarisht 74.3% të IHD,
me tregues më të lartë në vitet 2008 (96.5%), 2012 (94.7%), 2011 (87.9%),
2014 (85.9%) etj, dhe tregues më të ulët në vitet: 2013 (57.7%), 2019
(65.1%), 2016 (65.2%), 2018 (65.6%).
Në vitin 2019, dërgesat e emigrantëve vlerësohen 702 milion euro,
duke zënë 65% të IHD prej 1,073 milion kurse në vitin 2020 këta tregues
përkatësisht janë: 673 milion dhe 937 milion dhe raporti midis tyre 71.8%.
Të dhënat e 6-mujorit të parë tregojnë për rritje me ritme më të larta të
dërgesave të emigrantëve kundrejt IHD në raportin midis tyre prej 73.7%
(Tab.10).
Tabela 10. Investimet e huaja direkte, mln euro
Vitet

Gjithsej

2019
2020
2021/6

1,073
937
463

I
298
229
229

3-mujorët
II
III
248
255
231
243
234

IV
272
234

Burimi: Seri Kohore (bankofalbania.org)

3.5 Efekti i remitancave në uljen e shkallës së varfërisë
Në nivel mikro, remitancat përdoren për të mbuluar një gamë të
gjerë shpenzimesh familjare apo vetjake si: për konsum, për reduktimin
e varfërisë; për shëndetin dhe arsimin; për mjete dhe pajisje shtëpiake;
për blerje të banesave apo përmirësim të kushteve ekzistuese; për blerje të
gjesë së gjallë apo tokës; për ngjarje familjare (lindje, martesa, udhëtime,
ceremoni mortore etj); për pagesat e huave të ndryshme përfshirë edhe
kostot për migrim; për të shtuar kursimet; për të krijuar biznese për t’u
vetë-punësuar etj.
Sipas anketave dhe statistikave zyrtare, në terma relative, 29.6 për qind
e shqiptarëve vlerësoheshin të varfër më 1998.57) Në vijim, INSTAT, bazuar në kriteret metodologjike të Bankës Botërore, e monitoron varfërinë
përmes anketave periodike të matjes të nivelit të jetesës (LSMS). Anketimi
56) INSTAT. Vjetari statistikor vjetor. 2019. F.79.
57) 1998 Living Conditions Survey (LCS) conducted by INSTAT: MICS 2000 Survey conducted
by INSTAT with UNICEF support.November 2001. P.11
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i parë është kryer në vitin 2002, dhe përsëritur çdo tre vjet: më 2005, 2008,
dhe 2012. Të dhëna e këtyre anketave tregojnë se varfëria absolute, e matur mbi bazën e konsumit mujor për frymë nën 4,891 lek me çmimet e vitit
2002, ka rënë në: 25.4 për qind më 2002, 18.5 për qind më 2005 dhe 12.4
për qind më 2008. Por në vitin 2012, shkalla e varfërisë ka pësuar një rritje
prej 1.8 për qind, duke kapur nivelin prej 14.3 për qind.
Nga analiza e të dhënave të anketës 2008, INSTAT arrin në përfundimin se trendi i rënies të varfërisë ka ardhur nga rritja mbresëlënëse prej 7.1
për qind në vit e PBB-së reale në periudhën 1998-2008, së bashku me një
rritje të pagave dhe pensioneve në 2005-2008.58)
Shpjegimi i shkallës të varfërisë, vetëm përmes ritmeve të rritjes apo
uljes të PBB nuk është i plotë pasi në këtë proces veprojnë edhe faktorë
të tjerë. Prandaj INSTAT, në botime të tjera ka sjellë të dhëna që tregojnë
edhe ndikimin e remitancave. Kështu, nga anketa e buxhetit të familjes për
vitin 2007, del se të ardhurat familjare nga emigracioni zinin 11.8 për qind
të të ardhurave familjare gjithsej, nga të cilat në zonën urbane 7 për qind,
kurse në zonën rurale rreth 18 për qind.59)
Të dhënat e vrojtimit nga Anketa e pasurisë familjare në Shqipëri,
kryer nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me INSTAT, nxjerrin në
pah se gjatë vitit 2019 23% e familjeve shqiptare kanë marrë rreth 2,000
euro remitanca mesatarisht në vit, që ndryshon sipas grupeve të ndryshme
të familjeve dhe rajonit. Remitancat janë burimi i dytë më i rëndësishëm
i të ardhurave të familjes, pas të ardhurave nga puna dhe se ato kanë një
ndikim pozitiv dhe domethënës në uljen e varfërisë së familjeve në Shqi
përi.60) Gjatë dekadës së fundit, dërgesat e emigrantëve kanë zënë 14%
deri 23% të të ardhurave totale; mbas të ardhurave nga puna, që zënë 49%
deri 64% të të ardhurave totale; ndërsa burimet e tjera të të ardhurave si të
ardhurat nga qiraja ose interesi, apo kontributet sociale përbëjnë 20% ose
më pak të të ardhurave totale të familjes. Për shumicën e familjeve, këto të
ardhura vlerësohet të përbëjnë burimin kryesor për përballimin e shpenzimeve të konsumit dhe të investimeve.61)
Rezultatet empirike konfirmojnë se dërgesat e emigrantëve kanë
58) INSTAT, The World Bank. Shqipëria: Trendi i varfërisë. 2002-2005-2008. F. 6. Prill 2009.
59) INSTAT. Anketa e buxhetit të familjes 2006-2007.
60) Banka e Shqipërisë. Remitancat dhe ndikimi i tyre në varfëri: Rasti i Shqipërisë. Revista
ekonomike 1/2021. F. 37.
61) Gent Sejko- Governator. Banka e Shqipërisë. Diaspora dhe pagesat. Dhjetor 2019. F. 5.
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zvogëluar probabilitetin që familja të jetë e varfër, përfundim ky në përputhje me literaturën që sugjeron se dërgesat e emigrantëve rrisin nivelin
e të ardhurave të familjeve që marrin remitanca, si rezultat rrisin nivelin e
konsumit dhe kursimeve dhe si rrjedhojë, zvogëlojnë varfërinë. Ndikimi
i remitancave në familjet shqiptare është i rëndësishëm pasi ato përbëjnë
mesatarisht 34% të totalit të të ardhurave mujore të familjes. Madje, për
24,4% të familjeve që marrin remitanca, ato janë burimi kryesor dhe i
vetëm i të ardhurave të familjes. Mesatarisht vlerësohet se 38% e totalit të
familjeve shqiptare kursejnë, por ato që marrin kursejnë pak më shumë se
ato që nuk marrin remitanca.62)

3.6 Efekti i remitancave në sistemin bankar
Një pjesë e remitancave janë drejtuar edhe në rritjen e kursimeve të
familjeve në vendin e origjinës. Ato kanë dhënë efektin e tyre të ndjeshëm
dhe të vijueshëm për rritjen e depozitave bankare në tërësi dhe të depozitave të individëve, në veçanti.
Depozitat gjithsej të konvertuara në usd në vitin 2014 arrinin rreth
8,485 milion usd, nga 328 milion usd më 1993 ose rreth 26 herë; depozitat
e individëve 7,169 milion usd nga 146 milion usd ose 49 herë; të tjerat
1,316 milion usd nga 182 milion usd ose 7.2 herë. Pra, depozitat e individëve janë rritur me ritme më të larta se llojeve të tjera.
Për periudhën 1993-2014 në Shqipëri kanë hyrë mesatarisht 734 mili
on usd në vit remitanca kundrejt 326 milion usd mesatarisht në vit depozitat e individëve,ose 2.25 herë.
Në vitet 1993-1997, depozitat gjithsej kanë zenë mesatarisht 66.5 për
qind të aktiveve gjithsej,nga të cilat individët 35.8 për qind dhe të tjerët
30.7 për qind. Kurse në vitet 1998-2007, kanë zenë 84.3 për qind, nga individët 69.2 për qind dhe të tjerët 15.1 për qind.
Gjatë viteve 2008-2014, depozitat gjithsej kanë zenë mesatarisht 76.9
për qind, nga individët 65.1 për qind dhe nga të tjerët 11.8 për qind. Kurse
për periudhën 1993-2014, ato kanë kanë zënë mesatarisht 78.8 për qind të
aktiveve të bankave me kapital vendas dhe të huaj, depozitat nga individët
65.5 për qind, dhe depozitat e tjera prej 13.7 për qind.
Kjo prirje ecurie ka vijuar edhe pas vitit 2014. Në vitin 2015, bilanci
62) Banka e Shqipërisë. Remitancat dhe ndikimi i tyre në varfëri: Rasti i Shqipërisë. Revista
ekonomike 1/2021. F.43.
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në total i sistemit bankar arriti në 1.318 miliard lekë, ose 91.3 % e PBB,
me një rritje prej 1.9% ndaj vitit 2014. Totali i depozitave arriti në 1.100
miliard lekë, 71.8% e PBB, plus 3.3 % rritje ndaj 2014.63)
Në vitet 2016-2020 mjetet monetare të sistemit të bankave të nivelit të
dytë kanë zënë nga 88.8% të PBB në vitin 2018, në 98.9% më 2020, kurse
depozitat gjithsej nga 72.1% në 80.4% (Tab.11). Depozitat me pakicë (nga
individët) kanë zënë nga 50.3% të PBB më 2019, në 66.3% më 2020.
Kurse depozitat nga biznesi kanë zënë përkatësisht 11.2% dhe 14.1%.
Nga llogaritje të mëtejshme del se gjatë kësaj periudhe, depozitat nga
individët kanë zënë nga 82% të depozitave gjithsej në 6-mujorin e parë
2021 në 84.3% më 2016.K uptohet,depozitat nga biznesi mbeten në shifra
më të ulëta: nga 15.7% më 2016 në 18% më 2021. Fakti që pjesa më e
madhe e depozitave gjithsej përbëhen nga depozitat e individëve tregon që
një pjesë e kursimeve të familjeve shqiptare kanë kursyer duke iu drejtuar
zyrave të linçesuara bankare. Kuptohet, që pjesa më e madhe e këtyre kursimeve e kanë burimin e tyre nga dërgesat e emigrantëve.
Tabela 11. Të dhëna të sistemit bankar për depozitat 2016-2021, në % ndaj PBB
Data

Mjete gjithsej

2016
2017
2018
2019
2020

93.3
93.2
88.8
87.2
98.9

Depozita
gjithsej
76.8
75.2
72.1
70.5
80.4

Depozita me
pakicë
64.8
62.6
59.7
59.3
66.3

Depozita
nga biznesi
12.0
12.6
12.4
11.2
14.1

Burimi: Përpunime nga autori me burim nga statistikat e Shoqata Shqiptare e Bankave.64)

3.7 Efekti i remitancave në investimet private për banim
Një pjesë e madhe e migrantëve që dërgojnë remitanca për investime i
përdorin ato për blerje shtëpijash dhe pasuri të tjera të palujtëshme (40.4%).
Të tjerë i dërgojnë për t’i përdorur në sektorin e shërbimeve (tregti, transport, turizëm etj.).65)
Referuar censusit 2001, deri në këtë vit në Shqipëri kishte gjithsej
63) Shoqata Shqiptare e Bankave. Raport Vjetor 2015. F. 9.
64) Shoqata Shqiptare e Bankave. Statistika.
http://phpstack-109051-314080.cloudwaysapps.com/
65) Roli i remitancave në zhvillimin ekonomiko-social të vendit. F. 10.
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512,387 ndërtesa për banim.66) Kurse sipas censusit 2011, numri i tyre ishte
598,267. Pra, në dekadën 2002-2011 ishin shtuar 85,880 banesa të reja,
16.8%, kryesisht shtëpi individuale.
Rreth 57% e të gjithë ndërtesave të banuara janë të përqëndruara në
zonën urbane dhe rreth 43% në zonën rurale. Krahasuar me vitin 2001,
ka një rritje në zonën urbane me 24,7% dhe një ulje në zonën rurale me
20,5%. Qarku i Tiranës kryeson me 26%, pasuar nga qarku i Fierit, Elbasanit, Durrësit dhe Vlorës etj.67)
Një pjesë e madhe e remitancave janë investuar në përmirësimin e
kushteve të banimit edhe në ndërtimet pa një lejë të autoriteteve të qeverisë qëndrore apo vendore. Indirekt kjo del nga të dhënat e publikuara
nga ALUIZNI-t agjenci e posaçme shtetërore e cila ka të drejtë të japë lejet
e legalizimit sipas ligjit.68) Sipas kësaj agjencie, deri në vitin 2005 ishin
bërë 64 mijë aplikime për legalizim për ligjërimin e tyre. Por dhjetë vjet
më vonë, më 2015, numri i aplikimeve arriti në 446,061; nga të cilat në
qarkun e Tiranës 129,909 apo 29.1 për qind dhe në atë të Durrësit 69,705
aplikime apo 15.6 për qind dhe, në të dy qarqet 44.7 për qind.69)
Gjatë viteve 2006-2009 ishin bërë vetëm 1.583 lejë ligjërimi (lega
lizimi), kurse deri në vitin 2020 rreth 200 mijë (199.754) dhe proçesi po
vijon me ritme më të larta se më parë.70) Urbanizimi është rrjedhojë e tre
faktorëve: i shtesës natyrore të popullsisë, i migrimit rural-urban neto, i
zgjerimit progresiv të kufijve urbanë dhe i krijimit të qendrave të reja urbane. Më shpesh, urbanizimi është kryesisht rezultat i migracionit.71)
Migrimi ndërkombëtar është shoqëruar nga ritme të larta të migrimit
të brendshëm, nga zonat rurale drejt atyre urbane. Sipas censusit 2011,
popullsia në zonën urbane arriti 53,5% e popullsisë gjithsej, nga 42.2% më
2001 dhe 35.7% më 1989 (Tab. 12).
Dendësia e popullsisë në shkallë vendi është ulur nga 107 banorë për
km² në 2001 në 97 banorë për km² në 2011. Por qarku i Tiranës dhe i Du
rrësit shënojnë tregues të lartë: përkatësisht 454 dhe 343 banorë/km².
66) INSTAT, 2009. Vjetari statistikor 1998-2007. F. 281.
67) INSTAT, 2012. Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011. f .18-19.
68) VKM nr.289, datë 17.5.2006 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)”.
69) http://www.aluizni.gov.al/wp-content/uploads/2015/11/12.jpg
70) Agjencia Shtetërore e Kadastrës. https://www.ashk.gov.al/indikatoret-historik/
71) IOM. World Migration Report 2015 Migrants and Cities: New Partnerships to Manage
Mobility. P. 19.
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Tabela 12. Numuri i popullsisë gjithsej, urbane dhe rurale
Viti
1989
2001
2011
2015

Popullsia
gjithsej
3,182,417
3,069,275
2,800,138
2.892.302

Popullsia urbane
Banorë
%
1,137,562
35.7
1,294,196
42.2
1,498,508
53.5
1.654.395
57.2

Popullsia rurale
Banorë
%
2,044,855
64.3
1,775,079
57.8
1,301,630
46.5
1.237.907
42.8

Referuar të dhënave të INSTAT më 1 janar të çdo viti,del se pas censusit 2011 është thelluar më tej prirja e rritjes të popullsisë shqiptare në
qytete dhe, për rjedhojë ka ardhur në rënie popullsia në fshat.72) Të dhënat e
vitit 2015 tregojnë që popullsia në qytet është rritur në 57.2 për qind, kurse
ajo në fshat ka rënë në 42.8 për qind (Tab.12).
Sektori i Popullsisë i Departmentit të Çështjeve Ekonomike dhe Sociale i Kombeve të Bashkuara ka përgatitur Perspektivën e Urbanizimit
të Botës duke rishikuar të dhënat për vitin 2018. Përqindja e popullsisë
në mes-viti që banon në zonat urbane sipas rajonit, nënrajonit, vendit dhe
zonës, 1950-2050.73) Nga analiza e këtyre të dhënave del se urbanizimi
në shkallë botërore, rajonale dhe sipas shteteve do të vijojë me ritme të
shpejta në dekadat që vijnë. Kjo do të diktojë që gjithnjë e më shumë mjete
monetare do të investohen për ndërtime urbane.
Krahasimet midis vendeve të Ballkanit perëndimor tregojnë të njëjtin trend urbanizimi por me ritme më të larta në Shqipëri. Në vitin 1990,
këto shtete kishin arritur nivele të popullsisë urbane si vijon: Bosnja dhe
Hercegovina 39.2 për qind, Mali i Zi 48 për qind, Serbia 50.4 për qind,
Maqedonia e Veriut 57.8 për qind. Kurse Shqipëria ishte në nivelin 36.4
për qind (Tab.13).
Në vitin 2015, popullsia urbane në Bosnjë dhe Hercegovinë kishte
arritur 47.2 për qind, në Malin e Zi 65.8 për qind, Serbi 55.7 për qind,
Maqedoninë e Veriut 57.4 për qind. Kurse në Shqipëri ishte ngritur në
57.4 për qind. Popullsia e Shqipërisë sipas parashikimeve të OKB-së, në
vitin 2030 parashikohet të arrijë në në 2.787 mijë banorë, më 2040 2.634
mijë dhe më 2050 2.424 mijë.74) Në të dhënat e publikuara nga Kombet e
72) INSTAT: Femra dhe Meshkuj në Shqipëri. 2016. F. 22.
73) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018).
World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition. File 2: Percentage of Population
at Mid-Year Residing in Urban Areas by Region, Subregion, Country and Area, 1950-2050.
74) http://population.un.org/wpp/
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Bashkuara mungojnë ato të Kosovës, nga regjistrimi i vitit 2011 Kosova
kishte 1.739.825 banorë, nga të cilët 661.586 (38%) në zonat urbane dhe
1.078.239 (62%) në zonat rurale.75)
Në vitin 2050, në këtë grup shtetesh popullsia urbane parashikohet të
arrijë nivelet: Bosnja dhe Hercegovina 64.6 për qind, Mali i Zi 77.3 për
qind, Serbia 68.8 për qind, Maqedonia e Veriut 72.7 për qind. Kurse Shqi
përia parashikohet të arrijë 78.2 për qind, niveli më i lartë i urbanizimit
ndërmjet këtyre vendeve.76)
Tabela 13. Përqindja e popullsisë në mes-viti që banon në zonat urbane, 19902050 në vendet e Ballkanit Perëndimor
Shtetet
Shqipëria
Bosnja dhe
Herzegovina
Mali i Zi
Serbia
Maqedonia e
Veriut

1990
36.4

2000
41.7

2010
52.2

2015
57.4

2020
62.1

2030
69.5

2040 2050
74.3 78.2

39.2

42.4

45.6

47.2

49.0

53.6

59.0

64.6

48.0
50.4

58.5
52.8

64.1
55.0

65.8
55.7

67.5
56.4

70.9
59.3

74.2
63.7

77.3
68.8

57.8

58.5

57.1

57.4

58.5

62.7

68.0

72.8

Përfundime dhe disa sugjerime
Migracioni dhe remitancat ndërkombëtare janë në bashkëveprim të
vazhdueshëm midis tyre: remitancat janë produkt i migracionit por më pas
ato bëhen nxitje për një migrim të ri, që ndryshon në varësi me kushtet dhe
vendet e ndryshme.
Migrimi sjell jetë dhe progres - shkruan Ravenstein në “Ligjet e migracionit” (1885) - kurse një popullsi që s’lëviz sjell ngecje. Ai i shpjegoi
shkaqet kryesore të migrimit bazuar në modelin shtytës-tërheqës (“pushpull model”). Migracioni nxitet nga hendeku i të ardhurave e punësimit
në vendet e origjinës e të mbërritjes; nga pabarazia ekonomike e sociale;
nga zhbalancimet demografike dhe ndryshimet e klimës. Faktorë të tjerë
75) Agjencia e Statistikave të Kosovës. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe
banesave në Kosovë 2011. Popullsia sipas gjinisë, etnicitetit dhe vendbanimit. Prishtinë. Prill 2013.
F.11. http://ask.rks-gov.net/.
76) L.Shahollari. Ndryshimet në shpërndarjen territoriale të popullsisë shqiptare : Ritme të
shpejta migrimi drejt zonave urbane. Revista “Demografia”, f.17-48.
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lidhen me përjashtimin, diskriminimin, korrupsionin, mangësitë në arsim,
shëndetësi, sigurim social etj.
Migracioni ndërkombëtar nuk është një dukuri vetëm pozitive apo
vetëm negative; ai konsiderohet efektiv sa kohë është i rregullt dhe nuk
prish ekuilibrat demografikë e socialë në vendet e origjinës dhe të pritjes
së tyre. Kjo është arsyeja pse rreth 44% e përgjigjeve të anketës të Eurobarometrit (pranverë 2019) e shikonin imigracionin si çështjen më kritike
(pas ndryshimeve të klimës) me të cilën përballet BE.
Numri i migrantëve dhe volumi i remitancave botërore janë rritur me
ritme të larta, por ritmet e remitancave kanë qenë më të larta se të migrantëve. Numri i emigrantëve më 2019 ndaj vitit 2000 është rritur 56.5%,
kurse remitancat 5.5 herë. Ngritja e kualifikimit të emigrantëve dhe vullneti i tyre për të ndihmuar familjet janë faktorët ndikues në këtë proçes.
Migracioni ndërkombëtar në vendin tonë është shoqëruar nga dy efekte kontraditore: nga njera anë ka sjellë më shumë valutë përmes dërgesave
të emigrantëve dhe nga ana tjetër pakësim të popullsisë, sidomos në moshë
pune, me pasojat sociale që e shoqërojnë atë.
Referuar tre regjistrimeve (censuseve) të fundit (1989, 2001, 2011),
gjatë 22 vjetëve popullsia shqiptare ka rënë me 12%. Më 2020 kemi pasur
rritje prej vetëm 1.1% ndaj 2011.
Në 6 vitet e fundit (2015-2020) janë larguar nga vendi 36.712 emigrantë mesatarisht në vit, dhe janë kthyer 20.084. Kështu, migracioni neto
rezulton 16.628 mesatarisht në vit.
Më 2020, numri i emigrantëve u pakësua 45.6% ndaj vitit 2019, kurse
numri i personave të kthyer në vend, 65.5%. Si rrjedhojë, migracioni neto
u tkurr nga 23.082 persona më 2019, në 16.684 më 2020. Në këtë ulje
efekt ka dhënë pademia e Covid-19, e cila u karakterizua nga reduktimi
i vendeve të punës si dhe nga kërkesa më të forta për kalimin e kufijve
ndërshtetërorë.
Rënia e shtesës natyrore (lindjet-vdekjet) përbën dukurinë tjetër në
pakësimin e popullsisë, ndërsa pakësimi i numrit të lindjeve përbën faktorin kryesor të rënies të shtesës së popullsisë. Në vitet 2012-2020 kanë
lindur 14.5% fëmijë më pak se në vitet 2002-2011.
Për të mbajtur nivelin e zëvëndësimit të popullsisë, shumica e vendeve
në Europë kanë miratuar masa për të nxitur lindjet, përmes “bonuseve
të bebeve”, lehtësimeve në taksa, pagesave për pushime prindërore pas
lindjes etj. Në Shqipëri, me VKM të 12 dhjetorit 2018, masa e ndihmës
së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura
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prej 1 janarit 2019 është: 40 mijë lekë për lindjen e fëmijës së parë; 80
mijë lekë për lindjen e fëmijës së dytë; 120 mijë lekë për lindjen e fëmijës
së tretë dhe fëmijëve të tjerë në vijim etj. Deri tre vjet më parë, ndihma
financiare ishte vetëm 5 mijë lekë. Për të matur efektin e kësaj mase, OJF
të ndryshme mund të organizojnë anketime me prindërit e fëmijëve.
Sipas të OKB për vitin 2019, Italia dhe Greqia kanë rreth 75% të
shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë. Pjesa tjetër janë në SHBA, Gjermani,
Kanada, Mbretërinë e Bashkuar, Belgjikë etj.
Numri i emigrantëve shqiptarë në ShBA vlerësohet për rreth 150 mijë
persona. Ky numër është rritur përmes bashkimeve familjare dhe Programit të llotarisë që aplikohet nga 1 tetori deri më 3 nëntor të çdo viti.
Në vitin 2018, për vizë amerikane aplikuan 367,231 qytetarë shqiptarë ose
rreth 13 për qind e popullsisë së vendit, që shënon edhe numrin më të lartë.
Shqipëria bën pjesë mes 20 vendeve në botë, me më shumë emigrantë
në raport me popullsinë. Flukset e migracionit u rritën në vitet 2015-16
kur rreth 66 mijë shqiptarë u regjistruan si azilkërkues në BE, kryesisht në
Gjermani. Shifrat kanë rënë ndjeshëm gjatë pandemisë të Covid-19, fenomeni vijon, ndonëse me ritme më të ulëta.
Për të njohur më mirë çështjet e migrantëve shqiptarë në botë, në legjislaturën 2017–2021 u ngrit Ministria e Diasporës. Më 2018 u miratua edhe
një ligj për diasporën, si dhe akte nënligjore në zbatim të tij. Por shkrirja
e saj në fillim të kësaj legjislature (2021) ka krijuar paqartësi lidhur me
institucionet dhe funksionet e tyre që do të trajtojnë çështjet e diasporës.
Një nga përfundimet që del nga analiza e ecurisë të remitancave globale për vitin 2020 është elasticiteti i tyre ndaj efekteve negative të pandemisë të Covid-19. Banka Botërore kishte vlerësuar një ulje të remitancave
prej 14% më 2020 krahasuar me 2019. Në fakt, kanë rënë vetëm 2.4%, dhe
në vendet me të ardhura ulëta dhe të mesme, vetëm 1.6%.
Një prirje e tillë vërtetohet edhe në vendin tonë. Si rrjedhojë e krizës
ekonomike në BE e sidomos në Greqi e Itali, të ardhurat e emigrantëve
pas vitit pësuan rënie 2008. Vitet e fundit kurba e remitancave ka ardhur
në rritje (ndonëse me ritme të ulëta), deri në 702 milion euro më 2019. Më
2020, të ardhurat nga emigrantët vlerësohen 4.1% më pak se më 2019 por
më e vogël krahasur me PBB (-5.5%), balancën buxhetore (-6.9%) etj.
Kjo rënie konsiderohet e ulët duke mbajtur parasysh pasojat negative të
pandemisë të Covid-19. Në 6-mujorin e parë 2021, në kushte disi më të
mira pandemike, të ardhurat nga emigrantët janë rritur 1.8% më shumë se
e njëjta periudhë e 2019 dhe 25% ndaj 2020.
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Remitancat kanë zënë një peshë të rëndësishme në kuadrin makro
ekonomik, ndonëse kjo ka ardhur duke rënë vitet e fundit. Në vitin 2019
dërgesat e emigrantëve kanë zënë 65% të IHD, kurse më 2020 71.8%. Kjo
prirje ka vijuar edhe në 6-mujorin e parë 2021.
Në nivel mikro, remitancat përdoren për të mbuluar një gamë të gjerë
shpenzimesh familjare apo vetjake.Të dhënat e vrojtimit nga Anketa e pasurisë familjare në Shqipëri, kryer nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim
me INSTAT, nxjerrin në pah se gjatë vitit 2019, 23% e familjeve shqiptare
kanë marrë remitanca, mesatarisht rreth 2,000 euro në vit.
Një pjesë e remitancave janë drejtuar edhe në rritjen e kursimeve të
familjeve në vendin e origjinës. Ato kanë dhënë efektin e tyre për rritjen e
depozitave bankare në tërësi dhe të individëve në veçanti. Në vitet 20162020, mjetet monetare të sistemit të bankave të nivelit të dytë kanë zënë
nga 88.8% të PBB në vitin 2018 në 98.9% më 2020, kurse depozitat gjithsej nga 72.1% në 80.4%. Depozitat me pakicë (nga individët) kanë zënë
nga 50.3% të PBB më 2019 në 66.3% më 2020.
Një pjesë e madhe e migrantëve që dërgojnë remitanca i përdorin ato
për ndërtim apo blerje shtëpish dhe pasuri të tjera të paluajtëshme (40.4%).
Sipas ALUIZNI-it, deri në vitin 2005 ishin bërë 64 mijë aplikime për legalizim të ndërtimeve pa leje. Por dhjetë vjet më vonë, më 2015 numri i
aplikimeve ishte rritur 7 herë, nga të cilat rreth 45 për qind në qarkun e
Tiranës e Durrësit. Gjatë viteve 2006-2009 ishin bërë vetëm 1.583 leje
legalizimi, kurse deri më 2020 rreth 200 mijë.
Migrimi ndërkombëtar është shoqëruar nga ritme të larta të migrimit
të brendshëm, nga zonat rurale drejt atyre urbane. Më 2011, popullsia në
zonën urbane arriti 53,5% të popullsisë gjithsej, nga 42.2% më 2001 dhe
35.7% më 1989. Ritmet e urbanizmit kanë vijuar të rriten dhe nga vlerësimet del se popullsia në qytet më 2015 ka arritur në 57.2 për qind të po
pullsisë gjithsej dhe në fshat ka rënë në 42.8%. Studimet e institucioneve
ndërkombëtare tregojnë që urbanizimi në shkallë botërore, rajonale dhe
sipas shteteve do të vijojë me ritme të shpejta në dekadat që vijnë. Kjo do
të diktojë që gjithnjë e më shumë mjete monetare e nga shumë burime,
përfshirë edhe remitancat do të investohen për ndërtime. Krahasimet midis
vendeve të Ballkanit Perëndimor tregojnë afërsisht të njëjtin trend urbani
zimi por Shqipëria parashikohet 78.2% në vitin 2050, tregues më i lartë
midis këtyre vendeve.
Banka e Shqipërisë, në botimin e saj “Pandemia dhe remitancat”,
thekson se remitancat, në kontekstin e zhvillimeve aktuale ekonomike,
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mbeten një potencial i madh për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik shqiptar, prandaj ato duhet të karakterizohen dhe trajtohen si resurse dhe si një
kategori thelbësore në ekonomi. Rëndësi të veçantë marrin në këtë proçes
edhe formalizimit të remitancave në rrugë sa më të sigurta dhe me më pak
kosto bankare.
Për të shkurajuar valët e migracionit ndërkombëtar (të rregullt ose jo)
që nxiten nga faktorë ekonomikë, është e nevojshme që institucionet qeveritare të përcaktojnë dhe sigurojnë një nivel minimal jetese për shtresat
në nevojë si dhe të rrisin pagesat e ndihmës ekonomike.
Në diskutimet në median e shkruar dhe pamore, shpesh migracioni traj
tohet si një dukuri vetëm negative, i palidhur me efektet në remitancat dhe
në përvojën që fitohet jashtë. Një trajtim i tillë vjen si ndikim i opinioneve
politike që “mbështeten” në statistika me numrin e emigrantëve të larguar
në vitet e njërës apo tjetrës parti. Emigracioni është një çështje kombëtare
prandaj për trajtimin e duhet të zbatohen programe sa më gjithëpranuara.
Për të zbutur shpërpjestimet e thella demografike dhe social-ekonomike, është e nevojshme që të rishikohen dhe të zbatohen strategji dhe
politika qeveritare në shkallë kombëtare dhe vendore me qëllim që të përmirësimi i kushteve të jetesës të përfshijë të gjithë vendin e sidomos zonat
me nivel të ardhurash më të ulët.
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Abstract

In the context of the excessive tendencies of migration of the active population and
its multifaceted social, economic, demographic, cultural consequences, Albania is facing
new challenges that are at the center of social policies. Social protection systems adapt
to the new needs of emmigrants in EU countries, or return from emigration, which have a
common need, sustainable reintegration. This is evident to older age groups, which really
remain marginalized in our society. Immigration studies analyze the social problems of
immigrants and those who returned from a macro-social perspective, referring to political (conflict, war), economic (unemployment, willingness to invest), social (status, inclusion, profession), as well as from the perspective of individual choices: life cycle (studies,
retirement), family (parental needs, marriage), and individual hobbies. Therefore, this
article aims to analyze the impact of social factors, such as social protection institutions,
regarding the question on how adequately they have been responded to the needs of older
immigrants to guarantee the basic right of pensions. The methodology used is the literature review of the European Union (EU) documents, of the social protection regarding
pension rights in Albania and Itali, the case study of Albanian emigrants and interviews
with specialist, including here my personal experience as a manager of the voluntary

REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2021

41

scheme at the Social Insurance Institute (SII).The results show that immigrants, as those
who stay in the country where they emigrated, as well as the returnees, need coordinated
interventions of both, the country of origin and of the country of destination. At the same
time, standard models of the social protection should be adapted to their individual /
family expectations, as well as to the experiences they have had abroad. An integrated
approach and coordination of social policies at all levels, from all actors, internal and
external with bilateral agreements, are crucial for the return to normal life of Albanian
emigrants.
Key words: Imigration; Old age; Pension; Sustainable integration; Social policy
coordination.

1. Konteksti i emigrimit të shqiptarëve
Një nga problemet më të mprehta të tranzicionit shqiptar pa dyshim që
është emigracioni i cili ka pasur dinamikat e tij përgjatë periudhës 19902020. Sipas vlerësimeve të INSTAT, në vitin 2019, rreth 1,684,135 shtetas
shqiptarë, 884,719 burra dhe 799,416 gra, jetonin jashtë territorit të vendit
(INSTAT, 2020:8). Gjatë vitit 2019 ka një shtim me rreth 2.6 për qind të
burrave dhe me 2.7 për qind të grave, të cilat për herë të parë tejkalojnë
numrin e burrave emigrantë.
Tabela 1. Diaspora 1 janr 2020

Burimi: INSTAT, 2020 f. 8.
http://www.instat.gov.al/media/7848/diaspora-ne-shifra-2020.pdf
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Nëse i referohemi të dhënave të Tabelës 1, nga vlerësimi i dallimeve
gjinore dhe moshore, gratë e grupmoshës 30-34 tejkalojnë numrin e bu
rrave, që tregon për prirjet e fundit të rritjes së numrit të emigrimit edhe të
grave njësoj si burrat. Po ashtu, gratë e grupmoshave mbi 75 vjeç janë më
të shumta sesa burrat, gjë që lidhet me jetëgjatësinë më të madhe të grave,
80 vjeç në raport me burrat (74 vjeç).
Në përgjithësi, të dhënat tregojnë se dominojnë emigrantët në moshat
më aktive 20-50 vjeç, të cilët kanë ndikuar në prirjet e plakjes së popullsisë
në vend. Grupmosha (0-14 vjeç) është rreth 19 për qind, që tregon prirjet e
emigrimit familjar, kurse grupmosha (15-64 vjeç) ze rreth 76 për qind, që
përbën pjesën e popullsisë ekonomikisht aktive. Ndonëse aktualisht grupmosha mbi 65 vjeç përbën vetëm 5 për qind të emigrantëve, problematikat
e tyre dhe të gjithë atyre që po i afrohen moshës së pensionit, ngre çështjen
e garantimit të të drejtave të tyre sociale për pension.
Drejtimet kryesore të emigrantëve shqiptarë. Nëse emigrantët e para
vitit 1944 dhe ata që u larguan gjatë viteve 1945-1990, kanë pasur si destinacion kryesisht SHBA dhe disa vende të Evropës Perëndimore, ata që
kanë emigruar pas viteve 1990 janë vendosur kryesisht në Greqi, Itali,
Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Zvicër, Francë etj., dhe më pak në vendet të diasporës së vjetër. Tabela 2 tregon se pas vitit 2015, Gjermania
bëhet destinacioni kryesor i emigrantëve shqiptarë, numri i të cilëve trefishohet përgjatë periudhës 2015 deri në vitin 2019 (INSTAT 2020).
Tabela 2. Shpërndarja e emigrantëve shqiptarë sipas destinacioneve kryesore,
1995 – 2019
(Në përqindje ndaj totalit)

Viti
Italia
Greqia
SHBA
Gjermani
Kanada
Mbretëria e Bashkuar
Belgjikë
Të tjera

1995
31.9
45.9
4.5
1.7
0.7
0.2
0.4
14.8

2000
33.3
48.6
4.8
1.4
0.8
0.3
0.3
10.7

2005
37.4
43.8
5.7
1.4
1,0
0.8
0.3
9.7

2010
39.3
41.5
6.4
1.3
1.2
0.7
0,5
9.0

2015
39.6
38.7
8.1
1.3
1.4
0.9
0.8
9.2

2019
39.4
35.3
8.2
4.2
1.4
0.9
0.9
9.7

Burimi: INSTAT 2020, faqe 15: http://www.instat.gov.al/media/7848/diaspora-ne-shifra-2020.pdf
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Emigrimi i shqiptarëve në fillimet e tranzicionit në 1990, i konceptuar si një zgjidhje individuale e problemit të papunësisë masive, natyrshëm ka synuar vendet më të afërta fqinje të arritshme me rrugë tokësore
si Greqia, apo me rrugë detare si Italia. Sikurse vihet re edhe nga të dhënat
e Tabelës 2, destinacioni kryesor i emigrantëve shqiptarë është Greqia, me
rreth 45.9 përqind në vitin 1995, e pasuar nga destinacioni i dytë, Italia,
me 31.9 përqind. Po ndërsa destinacioni i Italisë ka një prirje rritjeje të
vazhdueshme që arrin të kryesojë pas vitit 2015, me numrin më të lartë të
emigrantëve shqiptare që zenë 39.6 përqind, Greqia mbetet një destinacion
i preferuar i emigrantëve shqiptarë, po me prirje për t’u ulur si numër pas
viteve 2000, duke u renditur pas Italisë, që reflekton situatat problematike
të Greqisë gjatë kësaj periudhe.
Shkaqet e emigrimit. Studjuesit kanë analizuar problematikat sociale të emigrantëve nga perspektiva makro shoqërore, duke iu referuar
shkaqeve të tij, të lidhura me situatat politike (konfliktet, lufta), ekonomike
(papunësia, vullneti për investime), sociale (statusi, përfshirja, rrjetet profesionale), sikurse edhe nga perspektiva individuale: cikli i jetës (studimet,
statusi pensionist), familja (prindërit) nevoja, martesa dhe karriera indivi
duale (King 2019).
Gjetjet e studiuesve shqiptarë dhe INSTAT konfirmojnë se faktori
kryesor në emigracionin e shqiptarëve është mundësia për të punuar jashtë
vendit (84%), pasi papunësia mbetet një nga problemet e mëdha të tranzicionit. Faktorë të tjerë që kanë shërbyer si nxitës janë gjithashtu cilësia më e
mirë dhe mundësia për t’u arsimuar, kualifikuar, shërbimet publike, kujdesi
shëndetsor (Strategjia Kombëtare për Migracionin 2019-2022, faqe 4).
Përderisa punësimi mbetet shkaku kryesor i emigracionit, të drejtat
sociale të lidhura me punësimin mbeten parësore, krahasuar me të drej
tat e tjera për emigrantët, si në rastin kur qendrojnë në vendet e BE-së,
ashtu edhe kur kthehen në Shqipëri. Nga kategoritë më të ndjeshme ndaj
ndryshimeve dinamike të tregut janë grupmoshat e larta, të cilat e kanë të
vështirë të përshtaten me kërkesat dinamike të tregut të punës.
Në dy vitet e fundit, pandemia e Covid-19 i ka vendosur emigrantët,
veçanërisht ata të grupmoshave të larta në vështirësi për të përballuar
ndryshime e tregut të punës, sikurse referohet nga studime të vendeve të
ndryshme. Shumë emigrantë janë në punë të pasigurta, të përkohshme dhe
joformale që nuk mund të sigurojnë asnjë të drejtë pensioni dhe pa qasje në
mbrojtjen sociale, pushim mjekësor të paguar ose mbështetje për humbjen
e të ardhurave.
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Paketat e ndihmave qeveritare për të adresuar kërcënimet për shëndetin gjatë Covid-19 dhe humbjen e vendeve të punës nuk janë në dispozicion për shumë emigrantë. Kjo është edhe më problematike për njerëzit me
status të parregulltë qëndrimi në vendet e destinacionit. Humbja e vendeve
të punës dhe të ardhurave si rezultat i Covid-19 po shkakton një rënie të
dërgesave të emigrantëve në familjet e tyre që janë një burim jetik i të
ardhurave dhe shërbejnë si një formë sigurimi në kohë krize për shumë
familjarë të grupmoshave të larta (Repetti, M., Calasanti, T., & Phillipson,
C. 2021).
Në një protestë të organizuar gjatë gushtit 2021 nga disa emigrantë
shqiptarë të grupmoshave të larta në Itali kërkohej e drejta për pension
pleqërie. Emigrantët shqiptarë ndjeheshin të diskriminuar në raport me
të moshuarit italianë, për shkak të mungesës së marrëveshjeve bilaterale
midis dy shteteve, Shqipërisë dhe Italisë, në lidhje me përshtatjen e periudhave të sigurimit. E njëjta situatë është edhe për emigrantët e moshuar
shqiptarë që jetojnë në vendet e tjera ku mungojnë marrëveshjet bilaterale
me shtetin tonë në lidhje me garantimin e të drejtave sociale për pension,
prandaj ky fakt ka nevojë për analiza të detajuara.
Ky është edhe qëllimi i këtij artikulli, të analizojë çështjen sesa politikat sociale iu janë përgjigjur nevojave të emigrantëve në këto 30 vite
tranzicioni në Shqipëri. Kjo tematikë bëhet edhe me aktuale në kontekstin
e vazhdimësisë në kohë të emigrimit të forcave aktive të cilat, veçanërisht
në grupmoshat e larta, përjetojnë forma të ndryshme të margjinalizimit.
Prandaj politikat sociale të pensioneve kanë ndikim të drejtpërdrejtë në
integrimin social të emigrantëve të grupmoshave të larta, të cilat, në kontekstin e globalizimit kërkojnë ndërhyrje jo vetëm me politika sociale në
nivel kombëtar, nga vendi i origjinës, por edhe nga vendet e destinacionit,
të cilat duhet të përmbushin detyrimet e mbrojtjes sociale.

2. Politikat sociale për emigracionin në Shqipëri
Emigrimi i shqiptarëve në fillim të viteve 1990 ishte reagimi i parë
i njerëzve të papunë e të pashpresë për një jetë më të mirë. Në kushtet e
mungesës së politikave sociale për përballimin e problemeve të papunësisë masive, një nga ndërhyrjet e para ishte ajo e reformimit të sistemit
të trashëguar të sigurimeve shoqërore, Ligji 7703, datë 11.05.1993, duke
vendosur sigurimin në rast papunësie. Konceptimi i sistemit të sigurimeve
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shoqërore sipas modelit dominues në Europë, Pay-As-You-Go, u realizua duke vendosur një skemë bazë të detyrueshme për gjithe popullsinë
ekonomikisht aktive dhe një skemë vullnetare si plotësuese e skemës së
detyrueshme.
Analiza e reformës së sistemeve të sigurimeve shoqërore e veçanërisht të sistemit të pensioneve është e rëndësishme për të kuptuar se çfarë
mbështetjeje iu kishin emigrantët që në fillimet e tranzicionit përmes krijimit për herë të parë të skemës vullnetare të sigurimeve shoqërore, si pjesë
përbërëse e skemës bazë të detyrueshme në vendin tonë.
Skema publike vullnetare i përgjigjej si nevojave të forcave të punës
që dilnin përkohësisht jashtë tregut, kategorisë së të papunëve në vend,
ashtu dhe atyre që vendosën të emigronin, në mjedisin e një pasigurie të
përgjithshme që ka shoqëruar këtë tranzicion të pas viteve 1990 në gjithë
Ballkanin Perëndimor. Çështja e vështirë që shtrohej para politikbërësve
që duhej të shkelnin në shtigje të panjohura ishte tensioni midis trajtimit të
politikës së pensioneve si një ndërhyrje për të zgjidhur problemet imediate
dhe njëkohësisht për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të sistemit të
pensioneve (Xhumari 2011:18).
Emigrantët që vendosën të kërkonin shanse më të mira jashtë vendit, mbuloheshin nga skema vullnetare e sigurimeve shoqërore, e cila u
krijua si një mundësi për zgjerimin e shkallës së përfshirjes së popullsisë
joekonomikisht aktive në sistemin e mbrojtjes shoqërore në Shqipëri. Për
emigrantët që kishin interes të vazhdonin sigurimin e tyre, duke mos qenë
të përfshirë në popullsinë ekonomikisht aktive në vend, sistemi publik i
reformuar i sigurimeve shoqërore u krijoi një hapësirë mbështetjeje, që të
mos i humbisnin të drejtat sociale të fituara gjatë sistemit të mëparshëm të
sigurimeve shoqërore.
Politika e pensioneve të parakohshme u përdor si instrumenti i parë
për të përballuar riskun e papunësisë tek grupmoshat e larta që në fillim të
viteve 1990. Personat që dilnin të papunë dhe që donin deri në 5 vjet për
të mbushur moshën e daljes në pension, të cilat në atë kohë varionin nga
45-65 vjeç, kishin të drejtë të kërkonin pension pleqërie të parakohshëm.
Kështu, në kategorinë “pensionistë” u përfshinë, jo vetëm të mo
shuarit, por e gjithë popullsia që dilte e papunë, në kushtet kur mungonin
skemat adekuate të mbështetjes së të papunëve. Qëndrueshmëria e sistemit
të pensioneve u kërcënua ndjeshëm për shkak, nga njera anë, të rënies së
nivelit të kontribuesve, rënies së nivelit të mbledhjes së kontributeve për
sigurimet shoqërore edhe tek ata që realisht merreshin me aktivitete eko-
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nomike, por që nuk i deklaronin, dhe nga ana tjetër, rritjes së paparashikuar të numrit të pensionistëve.
Shkalla e varësisë së sistemit të pensioneve arriti 1:1, pra paguante një
kontribues për një pensionist, e cila vazhdon edhe sot me emigracionin në
rritje të popullsisë aktive dhe informalitetin e lartë në vend.
Përderisa kushti bazë i përfitimit të pensionit të pleqërisë ishte periudha e sigurimit prej 15 vjetësh, mjaft emigrantë shfaqën interes të vazhdonin sigurimin e tyre në sistemin shqiptar të sigurimeve shoqërore, qoftë
për të arritur kushtin minimal, apo edhe për të siguruar pensionin e plaotë
të pleqërisë me 35 vite sigurim. Në fillimet e viteve 1990 kur u aplikua
skema vullnetare, rreth 80 për qind e personave të siguruar në të ishin emigrantë të grupmoshave të larta (Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Raport
Vjetor 2018).
Duke parë interesin e emigrantëve për sigurimin vullnetar dhe nevojën
e rritjes së të ardhurave kontributive, Instituti i Sigurimeve Shoqërore pas
vitit 2000 iu afrua emigrantëve aty ku ishin shpërngulur shumica e tyre, në
qendër të Athinës, në sheshin Omonia, ku Banka Amerikane e Shqipërisë
hapi degën e saj. Stafi shqiptar i Bankës filloi lidhjen e kontratave të sigurimit vullnetar të emigrantëve shqiptarë në Greqi, për llogari të skemës
vullnetare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Përgjithësisht afroheshin
emigrantë afër moshës së pensionit, që ndonëse ishin të siguruar në sistemin e sigurimeve shoqërore të Greqisë, vazhdonin të paguanin kontributet
në skemën vullnetare.
Kjo është një mundësi e mirë që ata të siguronin edhe pensionin shqi
ptar, krahas pensionit grek të pleqërisë, në kushtet e mungesës së marrë
veshjeve bilaterale midis dy shteteve. Në vitin 2006, përfshirja e tyre vazhdon, ndonëse duke u përgjysmuar në rreth 46.6 për qind të të siguruarve në
skemën vullnetare të sigurimeve shoqërore. Karakteristikë është që rreth
55 për qind e të siguruarve, nga brenda dhe jashtë vendit, në skemën vullnetare të sigurimeve shoqërore, janë gra, ku dominon grupmosha 31-50
vjeç. Grupmoshat mbi 50 vjeç zenë 30 për qind të të gjithë të siguruarve
në skemën vullnetare.
Ligji nr. 9668, datë 18.12.2006 “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë
për motive punësimi”, u hartua pas 15 vjetësh emigrimi të shqiptarëve
(1990-2006), e ka 15 vjet deri më sot (2006-2021), sanksionon të drejtën e
shtetasve shqiptarë që emigrojnë për qëllime punësimi. Pra, nëse punësimi
jashtë vendit është formalizuar, pse të mos formalizohen në të njëjtën kohë
edhe të drejtat për pensione të emigrantëve, të drejta që rrjedhin drejtpërsë-
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drejti nga e drejta e punësimit? Nënshkrimi i marrëveshjeve mes shteteve
për njohjen e ndërsjellë të periudhave të sigurimit dhe përshtatjen e tyre,
në momentin e lindjes së të drejtës për pension, është alternativa më e
mirë për atë kategori të emigrantëve që kanë mobilitet në punësim përgjatë
ciklit të jetës së tyre, dhe, çfarë është më e rëndësishme, që punojnë në
sektorët formalë të ekonomisë.
Marrëveshja e parë e Institutit të Sigurimeve Shoqërore ka qenë me
Turqinë, si pjesë e Marrëveshjes në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë, e cila vijon zbatimin
e saj nga viti 2005 dhe janë ndjekur 626 praktika për pensione.
Pas gati 10 vjetësh janë arritur disa marrëveshje me vende të BE
etj, si: Marrëveshja me Mbretërinë e Belgjikës, nga data 01.01.2016 dhe
janë ndjekur 165 praktika për pensione; Marrëveshja me Hungarinë, nga
01.07.2016 janë ndjekur 10 praktika; Marrëveshja me Luksemburgun
nga 01.07.2016 janë ndjekur 23 praktika; Marrëveshja me Republikën e
Maqedonisë së Veriut prej datës 01.06.2016 janë 33 praktika; Marrëveshja
me Republikën Çeke prej datës 01.02.2017 janë 18 praktika; Marrëveshja
me Republikën Federale të Gjermanisë nga 01.12.2017 e cila ka patur një
rëndësi të veçantë për shkak të numrit të madh të emigrantëve shqiptarë
në Gjermani, ku vetëm për vitin 2018 janë 399 praktika, në 407 praktika
gjithsej; Marrëveshja me Austrinë më 01.12.2018; Marrëveshja me Bullgarinë, Kanadanë e të tjera në proces (Instituti i Sigurimeve Shoqërore,
www.issh.gov.al).
Por mbetet ende e vështirë arritja e marrëveshjeve me dy shtetet kryesore të destinacionit të emigrantëve shqiptarë, Italinë dhe Greqinë. Në këto
kushte, numri i personave të moshuar të siguruar në skemën vullnetare
rritet paralelisht me rritjen e praktikave për pensione. Në vitin 2019, emigrantët që vazhdojnë sigurimin në skemën vullnetare zenë 38.6 për qind
të të siguruarve nga kjo skemë. Karakteristike e sigurimit vullnetar është
pjesëmarrja e femrave në masën 63.3 për qind të të gjithë të siguruarve,
dhe grupmosha mbi 50 vjeç ka një rritje të konsiderueshme në rreth 84.5
për qind të totalit, nga të cilët 54.0 për qind janë femra dhe 30.5 meshkuj.

3. E drejta për pension pleqërie e emigrantëve shqiptarë
Çfarë ka nevojë të mbahet në konsideratë për fitimin e së drejtës për
pension për emigrantët shqiptarë? Mbi të gjitha, janë rregullat e përcaktuara nga Bashkimi Evropian për koordinimin e sistemeve kombëtare
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të mbrojtjes sociale, që ekzistojnë brenda kuadrit të lëvizjes së lirë të
qytetarëve të BE dhe sistemet kombëtare të çdo shteti anëtar. “Rregullat e
koordinimit duhet të garantojnë që personat që lëvizin brenda Komunitetit
dhe personat në varësi të tyre dhe mbijetuesit të ruajnë të drejtat dhe avantazhet e fituara si dhe në rrugë e sipër për t’u fituar. Këto objektiva duhet
të arrihen veçanërisht duke bashkuar të gjitha periudhat e marra parasysh
sipas legjislacionit të ndryshëm kombëtar në funksion të fitimit dhe ruajtjes së të drejtës për përfitime dhe llogaritjes së masës së përfitimeve dhe
duke dhënë përfitime për kategori të ndryshme personash të mbuluar nga
kjo Rregullore. Duhet që personat që lëvizin brenda Komunitetit të bëhen
subjekt i skemës së mbrojtjes sociale vetëm të një Shteti Anëtar të vetëm,
në mënyrë që të shmanget mbivendosja e dispozitave të aplikueshme të
legjislacionit kombëtar dhe ndërlikimet që mund të rezultojnë prej tyre”
(Rregullore (EC) Nr.883/2004).
Pra, emigrantët janë subjekt i aplikimi të legjislacionit të skemës së
mbrojtjes sociale vetëm të një Shteti Anëtar, në mënyrë që të shmanget
mbivendosja. Në rastin e marrëveshjeve mes shteteve, periudha e sigurimit
në një shtet nuk mund të jetë e njëjtë, pra të ketë mbivendosje, me periu
dhën e sigurimit në shtetin tjetër. Pas 25 vitesh të aplikimit të skemës vullnetare shqiptare të sigurimeve shoqërore edhe për emigrantët shqiptarë që
punojnë e jetojnë në vendet e BE-së, rastet e aplikimeve për pension mund
të jenë të larmishme.
Skema vullnetare zbaton të njëjtat kritere si skema bazë e detyrueshme
e sigurimeve shoqërore. Ndryshimet parametrike që filluan në 1993 me
unifikimin dhe rritjen e moshës së pensionit nga 45/50 në 60 vjeç për gratë
dhe nga 50/55 në 66 vjet për burrat, po vazhdojnë deri në barazimin e tyre
në 67 vjeç, në vitin 2056. Një ndryshim tjetër parametrik ishte unifikimi
dhe rritja e periudhës së sigurimeve shoqërore për të kërkuar një pension
pleqërie, nga 15 vjet periudha minimale deri në 36 vjet me prirje rritjeje
deri në 40 vjet për vitin 2032, për ata që kërkojnë një pension të plotë
pleqërie (Ligji nr.7703, datë 11.05.1993). Kështu që korrelacionet mes indikatorëve të ndryshëm sjellin rezultate të tilla ku jo të gjithë emigrantët e
siguruar në shtetet ku ata punojnë e jetojnë, të kenë interes për marrëveshjet bilaterale.
Më konkretisht, emigrantët që deri më sot kanë kontribuar në skemën
vullnetare të sigurimeve shoqërore në Shqipëri dhe, në të njëjtën kohë,
në shtetet e BE-së, nëse kanë plotësuar kriteret minimale (15 vjet sigurim
në Shqipëri), kur arrijnë moshën e daljes në pension, kërkojnë përfitimet
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sipas formulave të llogaritjes së pensionit në shtetet respektive. Në rast të
nënshkrimit të marrëveshjeve mes dy shteteve për njohjen dhe përshtatjen
e periudhave të sigurimit, nëse ka periudha të mbivendosura, p.sh. periu
dha 200-2010, kur personi është siguruar në të njëjtën kohë edhe në skemën vullnetare të sigurimeve shoqërore në Shqipëri, edhe në Itali, apo
Greqi, kjo periudhe do të llogaritet vetëm në njërin shtet dhe personi i
siguruar do të përfitojë nga çdo shtet sipas formulave respektive të llogaritjes së pensionit, dy pjesëza pensionesh të llogaritura bazuar në periudhat
e sigurimit në secilin vend.
Referuar postimeve në websitin e Patronato INAS CISL Albania të
muajit gusht 2021, emigrantët shqiptarë në Itali protestonin sepse nuk po
fitonin pensionin e pleqërisë, duke shprehur indinjatën për qeveritë që nuk
ishin dakortësuar për marrëveshje bilaterale për pensionet. Situata e COVID-19 kishte rritur riskun e papunësisë, por qeveria italiane kishte marrë
masa për kategoritë më të riskuara si punëtorët e grupmoshave të larta që
të përftonin pensionin e pleqërisë. Emigrantët shqiptarë e ndjenin veten në
pozita të diskriminuara ndaj qytetarëve italianë, pasi për periudha të njëjta
sigurimi dhe moshe, ata nuk mund të përfitonin dot, vetëm për shkak të
mungesës së marrëveshjeve bilaterale mes shteteve për njohjen reciproke
dhe agregimin e periudhave të sigurimit. Aty përshkruhet rasti i një emigranti shqiptar:
“Një emigrant shqiptar ka 14 vite periudhë sigurimi në sistemin shqi
ptar të sigurimeve shoqërore, por ai nuk përfiton dot pension pasi i duhen
mininalisht 15 vite. I njëjti emigrant shqiptar po ashtu ka realizuar 19 vite
periudhë sigurimi në sistemin italian të sigurimeve shoqërore, por ai nuk
përfiton dot pension pasi i duhen mininalisht 20 vite. Ky shqiptari i mirë
A.M. në supe ka 33 vite periudhë sigurimi, që mjaftojnë për të marrë një
pension pleqërie në Shqipëri (15+) dhe në Itali (20+), por mungon marrë
veshja mes shtetit shqiptar dhe atij italian që do të mundësonte njohjen
reciproke dhe bashkimin e periudhave të sigurimit”.1)
Cila do të ishte mënyra më e mirë për të maksimalizuar përfitimet e një
emigranti në rastin e mungesës së marrëveshjeve mes shteteve? Për të përfituar pension shqiptar, sistemi shqiptar i ka hapur mundësitë emigrantëve
shqiptarë kudo në botë të sigurohen në skemën vullnetare të sigurimeve
1)
https://it-it.facebook.com/pg/Patronato-Inas-Cisl-Albania-372264776300951/posts/?ref=page_
internal, parë me datë 23 Gusht, 2021.
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shoqërore. Në rastin konkret, ky emigranti shqiptar mjafton të ishte siguruar qoftë edhe për një vit dhe nuk do t’i humbiste 14 vitet e sigurimit në
Shqipëri. Ai do të përfitonte pensionin minimal të pleqërisë nga sistemi
shqiptar i sigurimeve shoqërore. Ky është avantazhi i të gjithë atyre emi
grantëve që janë siguruar në skemën vullnetare shqiptare, në kushtet e
mungesës së marrëveshjeve mes shteteve. Po sa informacion kanë emigrantët shqiptarë mbi këto mundësi? Kjo mbetet e paqartë, sikurse dilemat
e qytetarëve shqiptarë për marrëveshje mes shteteve, apo që Shqipëria do
t’i bashkohet vendeve anëtare të BE-së.
Sikurse parashihet në Rregulloren e BE 883/2004, nëse realizohen
marrëveshjet mes shteteve, personi i siguruar ka të drejtën e bashkimit të
periudhave të sigurimit që ka realizuar në gjithë ciklin e jetës në të dy vendet, në Shqipëri dhe Itali. Por, nëse brenda një viti kalendarik personi ka
paguar kontribute për sigurimet shoqërore në Shqipëri dhe Itali në të njëjtën
kohë, ai vit do të merret në llogaritje vetëm një herë si vit sigurimi, ose
në Shqipëri ose në Itali. Pra, skema e sigurimeve shoqërore vullnetare në
Shqipëri ka funksionin për atë periudhë kohore kur personi është i pasiguruar në një skemë tjetër sigurimesh shoqërore jashtë vendit. Megjithatë, në
kushtet aktuale të mungesës së marrëveshjeve mes shteteve, personi ka të
drejtën të plotësojë kushtet për të marrë pensionin e pleqërisë në Shqipëri,
duke bërë sigurimin vullnetar dhe, në të njëjtën kohë, të punojë i siguruar
që të përfitojë pensionin e pleqërisë edhe në Itali, edhe kur ka periudha
të mbivendosura, ato llogariten veçmas nga secili institucion i sigurimeve
shoqërore.
Pra, marrëveshjet ndihmojnë personat të bashkojnë periudhat e sigurimit
duke maksimalizuar përfitimet nga të dy skemat e sigurimeve shoqërore, që
pasqyron realisht kontributet e gjithë jetës. Zhvillimet dinamike të sistemeve të mbrojtjes shoqërore për të krijuar fleksibilitet, duke iu shmangur
përcaktimeve standarde të kritereve të përfitimit për pensione pleqërie, krijojnë mundësi të reja për personat që kanë punuar një jetë të tërë.
Këtu është rasti të shqyrtojmë iniciativën e qeverisë italiane për atë që
njihet si “Kuota 100” që siguron një fleksibilitet të sistemit të pensioneve
ndaj dinamikave të tregut të punës dhe situatave individuale. “Kuota 100”
në Itali mundëson çdo qytetar italian që, duke mbledhur periudhën e sigu
rimit me moshën që ai ka arritur jep shifrën 100, dhe në këtë rast i lind e
drejta për pension pleqërie. Ky është rasti i një personi në moshën 63 vjeç
që ka plotësuar 37 vite periudhë sigurimi, pra 63+37=100, pra atij i lind e
drejta e përfitimit të pensionit të pleqërisë, edhe pse mosha ligjore e daljes
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në pension në Itali është 67 vjeç. Një emigrant shqiptar 63 vjeçar, nuk e
ka këtë të drejtë, pasi edhe sikur të ketë qenë ndër emigrantet e parë të pas
vitit 1990, ai ende nuk i ka plotësuar mbi 30 vite periudhë sigurimi në Itali,
ndonëse në jetën e tij ai ka më shumë sesa 37 vjet punë i siguruar, duke iu
referuar edhe punës para emigrimit në Itali.
Prandaj një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Italisë do shmangte diskriminimin e shqiptarëve që punojnë në Itali ndaj italianëve, kur janë në
të njëjtat kushte. Ndonëse në jetën e vet emigranti shqiptar ka shumë më
tepër vite sigurimi, referuar periudhave të sigurimit në Shqipëri, atij i zerohen ato në kushtet e mungesës së marrëveshjeve bilaterale.
Një tjetër iniciativë e shtetit italian është për gratë e moshuara që, nëse
kanë 40 vite periudhë sigurimi, ato përfitojnë pension pleqërie pa pritur
të arrijnë moshën 67 vjeç, që përbën kriterin ligjor të lindjes së të drejtës
për pension në Itali. Pra, një grua që ka punuar e siguruar që nga mosha
20 vjeç deri në 60 vjeç, në këtë moshë ajo përfiton pensionin e pleqërisë,
pa pritur 7 vjet që të arrijë moshën ligjore të daljes në pension pleqërie.
Ndërsa gratë emigrante shqiptare që kanë pasur mundësi të punojnë pas
viteve 1990 në Itali, nuk e kanë të mundur të përfitojnë nga kjo mundësi e
marrjes së pensionit para moshës 67 vjeç, sepse ato mund të kenë arritur
maksimumi 30 vjet periudhë sigurimi, 1991-2021.
Sipas konventave ndërkombëtare, mbledhja apo përshtatja e periu
dhave të sigurimit garanton të drejtën e pensionit të pleqërisë, kur personat
e punësuar ndryshojnë vendin e punës nga një shtet në një tjetër, duke
mbledhur periudhat respektive të sigurimit, që të maksimalizojnë përfitimin. Emigrantët shqiptarë mbeten të diskriminuar, edhe kur ata kanë punuar duke respektuar ligjet e shtetit dhe kanë paguar kontributet për sistemet
e detyrueshme të sigurimeve shoqërore, si në Itali edhe në Shqipëri, duke
tejkaluar periudhat e sigurimit prej 40 vitesh. A mos inkurajon një situatë
e tillë që emigrantët në Itali, Greqi e gjetkë të vazhdojnë të punojnë në
informalitet?

Përfundime
Emigrimi i shqiptarëve aktualisht ka marrë përmasa të tilla që kërkon
politika të integruara, jo vetëm brenda vendit, por edhe midis vendit të
origjinës dhe vendeve të destinacionit final ku emigrantët kanë vendosur të
punojnë e jetojnë. Pavarësisht larmisë së faktorëve që kanë shkaktuar këtë
fenomen, e përbashket mbetet interesi i të gjithë subjekteve të interesuar
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për të maksimalizuar potencialin e migracionit në të mirë të emigrantit dhe
shoqërisë ku ai jeton. Kjo është perspektiva më e dukshme kur analizohen
teoritë e migracionit të punës.
Shqipëria për rrethanat historike të një vendi të izoluar përgjatë 50
viteve të sistemit totalitar, është përballuar me emigrimet masive pas viteve
1990, ndryshe nga shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor që kanë zhvilluar marrëveshje bilaterale për njohjen e të drejave për pension pleqërie
paralelisht me emigrimin e popullsisë së tyre për motive punësimi. Marrëveshja me Maqedoninë e Veriut është vetëm një hap për të mundësuar
garantimin e të drejtave sociale të shqiptarëve që lëvizin për motive punësimi në zonat kufitare, duke lehtësuar përfitimin e pensionit të pleqërisë.
Shtetet e anëtare të BE-së si Italia dhe Greqia, si destinacionet kryesore
të emigrantëve shqiptarë, nisur nga interesat e tyre kombëtare, shmangin
sa të mundin detyrimet ndaj shtetasve të huaj që punojnë dhe kontribuojnë
në vendet e tyre, prandaj ka nevojë për detyrime ndërkombëtare që këto
marrëveshje të mos lihen në vullnetin e lirë të politikanëve, burokracive
shtetërore, por qytetari të jetë në plan të parë dhe t’i garantohen të drejtat
sociale kudo që punon e jeton, përderisa i është garantuar lëvizja e lirë.
“Shtetet anëtare duhet të gjejnë zgjidhjet e tyre për të siguruar një
ekuilibër të drejtë midis objektivave sociale dhe qëndrueshmërisë financiare të sistemeve kombëtare të mbrojtjes sociale ... megjithatë, është e
dëshirueshme të forcojnë koordinimin e hapur për pensionet në nivel evropian, në bazë të qëllimeve të përbashkëta, në përgjigje të sfidave të përbashkëta me të cilat po përballen sistemet tona, me qëllim të promovimit të
të ardhurave të qëndrueshme dhe të përshtatshme për pension”.2) Pas gati
dhjetë vjet nga kjo deklaratë e Komisionit Evropian, emigrantët që lëvizin
drejt vendeve të BE-së ende mbeten të margjinalizuar sa i takon të drejtave
të tyre për pension pleqërie.
Skema shqiptare vullnetare e sigurimeve shoqërore do t’u shërbejë më
mirë emigrantëve shqiptarë, edhe në rast se ata janë të siguruar në vendet
ku ata jetojnë, sepse do të maksimalizojë periudhën e sigurimit, si një nga
variablat kryesore që merret në konsideratë kur llogaritet msa e pensionit.
Pra, marrëveshjet mes shteteve për njohjen e periudhave të sigurimit janë
të dobishme për atë kategori emigrantësh që kanë një histori pune e sigu

2) European Commission, Employment, Social Policy, Health and Consumer Protection Council,
më 7 Qershor 2010, Luxemburg.
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rimesh në vendin e origjinës, si në rastin konkret Shqipëria, dhe vazhdojnë pjesën tjetër të punës dhe jetës në një vend tjetër. Ato janë të domosdoshme, jo vetëm mes Shqipërisë dhe vendeve evropiane si Italia e Greqia
me një numër të madh emigrantësh shqiptarë të të gjitha grupmoshave,
por edhe mes Shqipërisë dhe vendeve të rajonit të Ballkanit, ku tregu i
lirë dhe qarkullimi i lirë i njerëzve do rrisin interesin për punësim, duke u
garantuar punëtorëve levizës të drejtat sociale, edhe të drejtën për pension.
Iniciativat e lëvizjes së lirë të njerëzve për punësim në rajonin e Ballkanit Perëndimor, patjetër që do të shoqërohen edhe me koordinimin e
politikave sociale mes shteteve.
Ndikimi pozitiv i marrëveshjeve bilaterale mes shteteve varet nga një
sërë faktorësh institucionalë, në kuptimin e sistemit të pensioneve që zbatohet në çdo shtet, në shtetin e origjinës dhe atë të destinacionit. Po ashtu,
referuar modelit të Cassarinos, që përfaqëson edhe qasjen teorike për të
kuptuar më mirë përvoja e migracionit, faktorët që kanë motivuar dhe trajtësuar fazat migratore, konteksti social dhe institucional në vend, kanë
ndikimin e tyre në modelet e integrimit dhe lenë gjurmët e tyre në jetën e
individit/familjes së tij. Ato ndikojnë në pozitën sociale të emigrantit që
lidhet me statusin e punësimit përpara emigrimit, eksperiencat gjatë emigrimit, dhe faza e fundit e tranzicionit drejt pensionit të pleqërisë.
Të gjithë këta faktorë ndërthuren me kriteret e përcaktuara në legjislacionet kombëtare për të drejtën e përfitimit të pensionit të pleqërisë që janë:
shtetësia, periudha e sigurimit, mosha, statusi i punësimit, klasa shoqërore,
profesioni, përbërja familjare, residenca, etj. Pra, fazat e ndryshme në ciklin e jetës dhe në gjithë ciklin e emigrimit ndikojnë në të drejtat e individit
për përfitime sociale.
Rasti A – Emigranti që ka punuar i siguruar mbi 15 vjet në Shqipëri
dhe mbi 20 vjet në Itali apo vendet e tjera të Evropës, mund të sigurojë
pensionin në secilin shtet, edhe kur nuk ka marrëveshje bilaterale, sepse
përfiton dy pensione sipas kritereve nga sistemi shqiptar i sigurimeve
shoqërore dhe nga ai i vendit evropian të destinacionit final.
Rasti B - Emigranti që ka punuar i siguruar më pak se 15 vjet në Shqi
përi dhe po aq në Itali apo vendet e tjera të Evropës, ka interes deçiziv
në marrëveshjet bilaterale sepse përfiton nga përshtatja e periudhave të
sigurimit në secilin shtet, duke siguruar një llogaritje të pensionit “pro
rata” nga secili institucion i sigurimeve shoqërore. Ky është rasti i A.M. të
analizuar i cili sot mbetet pa pension, por nëse marrëveshja mes Shqipërisë
dhe Italisë do ishte realizuar, ai do të përfitonte 14/33 pjesë të pensionit të
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tij nga institucion i sigurimeve shoqërore në Shqipëri, dhe 19/33 pjesë të
pensionit nga institucion i sigurimeve shoqërore në Itali.
Shqyrtimi rast pas rasti i situatave të emigrantëve në kontekstin social
dhe institutional të çdo vendi do t’i shërbejë politikbërësve për të maksimalizuar përfitimet, jo vetëm për çdo individ/ familjen e tij, por edhe për
shoqërinë e cila duhet të paguajë pensionin social në rastin kur një i moshuar nuk siguron pensionin kontributiv. Interesi dhe roli i shtetit të origjinës mbetet vendimtar në përmbushjen e pritshmërive të emigrantëve për
mbrojtje sociale. Integrimi i qendrueshëm dhe i suksesshëm i emigrantëve
lidhet jo vetëm me mirëqenien e tyre individuale/ familjare, por edhe me
kontributin e tyre në vendin e origjinës, në lidhje me transferimin jo vetëm
të parave, referuar remitancave për mbështetjen familjare, por edhe të njohurive, ekspertizës së fituar në migracion, teknologjive të avancuara dhe
përvojave profesionale të sjella në investimet në vendin tonë.
Procesi i informimit, orientimit të vazhdueshëm të emigrantëve mbi
të drejtat e tyre për pension do të maksimalizonte, jo vetëm të ardhurat e
grupmoshave të larta të emigrantëve, por edhe të sistemit shqiptar të sigu
rimeve shoqërore përmes skemës vullnetare. Qeveria e Shqipërisë ka zhvi
lluar dhe zbatuar një kuadër politikash për emigracionin dhe Strategjinë
Kombëtare për Migracionin dhe Planin e Veprimit 2019-2022. Ministria e
Punëve të Jashtme siguron shpërndarjen e informacionit në mbështetje të
integrimit të emigrantëve shqiptarë, informacion që sigurohet edhe përmes
website të ISSH, fletëpalosjeve, përmes takimeve të drejtpërdrejta, si në
rastin e Bankës Amerikane të Shqipërisë në Athinë, apo kur personat e
interesuar vijnë në Shqipëri. Rritja e mjeteve të informimit në rastet kur
emigrantët e dëshirojnë një informacion për orientimin për të drejtat për
pension dhe këshillimi nga profesionistë të fushës, ka rëndësi për të kuptuar më mire dhe për të përfitur më shumë nga kontributet e individit, duke
e orientuar rreth kontekstit institucional dhe mundësive që ofrohen nga
sistemet e mbrojtjes shoqërore në shtetet ku ata punojnë e jetojnë. Qasja e integruar në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 20072022 të monitorohet pikërisht për ndërthurjen e aktiviteteve në funksion
të mbrojtjes shoqërore të emigrantëve shqiptarë. Koordinimi i politikave
në vend me ato të shteteve të tjera përmes marrëveshjeve bilaterale do të
shmangë diskriminimin e emigrantëve dhe do të rrisë integrimin e tyre të
qendrueshëm në shoqëritë ku ata jetojnë.
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Abstract

Albania’s economic performance in recent years has benefited from the progress of
structural reforms in strategic sectors and some major investments in renewable energy.
The domestic economy remains vulnerable to external shocks and natural disasters, such
as the 2019 earthquake and the Covid-19 pandemic. In front of the unknown caused
by the Covid-19 crisis, local enterprises are driven to adapt innovation in products or
services in order to operate on a part-time basis avoiding this way a full closure of operating activity. This adaptation was possible as the orientation of enterprises towards
innovation and digital transformation has been on an upward trend in recent years. This
paper presents an overview in the economic activity of Albanian enterprises during the
Covid-19 pandemic with special focus on innovation and digital transformation. To analyze the performance of local enterprises this paper takes into account indicators generated by local institutions as well as indicators highlighting the international ranking of
the country. Orientation towards product and process innovation combined with ongoing
investments in human capital and digital transformation changes not only the way of doing business but also the mentality of local enterprises to enter new markets. As such, new
opportunities are constantly created for sustainable growth in all segments of the private
sector resulting in an increase in competitiveness of local enterprises in the regional
market and beyond.
Key words: Sustainable economic development; Innovation; Digital transformation; Research and development; Human capital; Lending.
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1. Tendencat kryesore të ekonomisë shqiptare për periudhën
2018-2020
Ecuria ekonomike e Shqipërisë në vitet e fundit përfitoi nga progresi
i reformave strukturore në sektorët strategjikë dhe disa investime të më
dha në energjinë e rinovueshme. Sidoqoftë, pavarësisht rritjes mesatare të
PBB-së prej 3.4% në 2015-2018, ekonomia mbetet e prekshme ndaj goditjeve të kërkesës së huaj dhe rreziqeve natyrore, siç është tërmeti i vitit
2019 dhe pandemia Covid-19.
Ndërmarrjet e mesme dhe të vogla (NMV) përfaqësojnë më shumë
se 90 % të sipërmarrjes private, të cilat operojnë në mjedis të brishtë të
të bërit biznes, me qasje të kufizuar në financa, integrim të dobët të tregut
dhe sofistikim të ulët të produktit. Hapësira e kufizuar fiskale që rezulton
nga gjenerimi i dobët i të ardhurave dhe borxhi i lartë publik, ka penguar
vendin të ngushtojë boshllëqet në infrastrukturë dhe të investojë në kapitalin njerëzor.
Shqipëria pësoi dy fenomene të njëpasnjëshme me pasoja të konsi
derueshme, tërmeti në nëntor 2019 dhe pandemia Covid-19 në pranverën
e 2020, të cilat ngrinë një pjesë të madhe të ekonomisë. Si pasojë e këtyre
fenomeneve, shkalla e punësimit dhe Produkti i Brendshëm Bruto (PPB)
pritet të bien ndjeshëm, ndërsa balancat e jashtme dhe fiskale të përkeqësohen. Autoritetet reaguan për të balancuar krizën, duke siguruar linja garancie krediti dhe duke rritur transfertat sociale. Shtrirja e krizës do të bëhet
e dukshme në 2021 pasi ekonomitë e Bashkimit Europian (BE) pritet të
rimëkëmben dhe pandemia të ulet. Disa lehtësime do të arrijnë, ndërsa
rifillon rindërtimi nga tërmeti.
Pavarësisht ndikimit të Covid-19, sektori bankar mbetet likuid dhe i
mirëkapitalizuar, i mbështetur nga lehtësimi i huamarrësve dhe nga masat e kujdesshme të marra prej Bankës Qendrore vendase. Megjithatë,
rimëkëmbja e pasigurt ekonomike dhe rritja e numrit të huamarrësve,
nxjerrin në pah rreziqet e mundshme në sektorin bankar. Recesioni në BE
(partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, i Investimeve të Huaja Direkte (IHD)
dhe burimi i remitancave), ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit, kufizimet
e udhëtimit dhe masat e distancimit shoqëror, kanë ndikuar në tkurrjen e
konsiderueshme të aktivitetit në sektorët kryesorë ekonomikë, përfshirë
turizmin dhe prodhimin.
Rritja u ngadalësua në 2.2% në 2019 dhe pamvarësisht se vendi filloi
fazën e rindërtimit, pandemia Covid-19 e detyroi atë të mbyllte sektorët
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kryesorë ekonomikë. Mbyllja e sipërmarrjeve zvogëloi operacionet dhe
ndërsa ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit dëmtojnë prodhimin. Sezoni
i turizmit, një nxitës kryesor i rritjes ka qenë jo premtues të shoqëruara
gjithashtu me uljen e konsumit kombëtar dhe shtyrje e investimeve në një
moment tjetër. Në lidhje me zhvillimet e ekonomisë mund të veçojmë si
më poshtë:
- Krahasuar me parashikimet e rritjes të kryera në fund të vitit 2019, në
të cilat supozohet se shumica e aktiviteteve ekonomike mund të rifillojnë
pas hapjes së pjesëshme të aktivitetit ekonomik, rritja vjetore e PBB -së
pritet të tkurret me të paktën 5% në vitin 2020;
- Në fillim të vitit 2021, masat e reçesionit dhe mbështetjes ekonomike
parashikohen të zgjerojnë defiçitin fiskal në 5.4% të PBB -së në vitin 2020,
duke rritur borxhin e qeverisë deri në 75.8% të PBB -së;
- Normalizimi i aktivitetit ekonomik dhe proçesi i rindërtimit për të
zbutur efektet e tërmetit dhe krizës së shkaktuar nga Covid-19 pritet bazohet në reformat strukturore të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për një
periudhë afatmesme;
- Për shkak se efektet sociale ekonomike të COVID-19 janë të paqarta,
parashikimet shoqërohen me një nivel të lartë pasigurie.

2. Të dhëna të ecurisë së ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla
(NMV)
Ekonomia shqiptare është e fokusuar kryesisht në aktivitetin tregtar,
një fenomen që vërehet edhe në ndërmarrjet e regjistruara gjatë vitit 2019.
Ndërmarrjet tregtare zënë 23% të ndërmarrjeve të regjistruara gjatë vitit
2019, krahasuar me 23.2% të regjistruar gjatë vitit 2018.
Ndërmarrjet e mëdha me 50 ose më shumë punonjës zenë 1.2% të totalit të ndërmarrjeve aktive dhe kontributi i tyre në punësim vlerësohet në
47.8% në vitin 2019. Në Bashkinë e Tiranës janë përqendruar shumica e
ndërmarrjeve, ndërsa në bashkinë e Pustec numri më i vogël.
Numri i ndërmarrjeve aktive për vitin 2019 ka rënë me 3.1%. Në
zvogëlimin e numrit të ndërmarrjeve aktive, negativisht kontribuan pro
dhuesit e shërbimeve dhe prodhuesit e mallrave. Sektori me numrin më
të madh të ndërmarrjeve është ai i tregtisë (40.0%) i ndjekur nga sektori i
shërbimeve të tjera (23.0%) (Tab.1)
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Pavarësisht nga madhësia ose sektori, shumica e kompanive vlerësojnë se ndikimi i Covid-19 do të zgjasë deri në një vit pasi ekonomia të
bëhet plotësisht funksionale. Lidhur me vlerësimin e masave mbështetëse
të qeverisë, ndërmarrjet me qarkullim mbi 14 mln/lek vlerësojnë se shtyrja
e pagesave të kredisë do të ketë ndikimin më pozitiv. Ndërkohë, ndërma
rrjet me qarkullim deri në 14 mln/lek vlerësojnë se mbështetja financiare
për punonjësit do të ketë një ndikim të madh pozitiv.
Tabela 1. Numri i sipërmarrjeve active sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit të
punonjësve 2019

Burimi: INSTAT, Rregjistri statistikor i ndërmarrjeve, qershor 2020.

Ndërmarrjet nuk ishin të përgatitura për t’u përballur me pamundësinë
e punonjësve për të qenë fizikisht të pranishëm në ambientet e punës. Si
rrjedhojë 37% e ndërmarrjeve konfirmojnë se nuk kanë arritur të ndërma
rrin ndonjë veprim në kohë për të adresuar këtë sfidë, ndërsa 33% kanë përdorur pushime të zakonshme dhe punë nga shtëpia (kryesisht shërbime).
Për të siguruar vazhdimësinë e aktivitetit ekonomik, sipërmarrjet përdorën të ardhurat e grumbulluara më parë (34%) si dhe ulën kostot (32%)
duke shkaktuar shkurtim të vendeve të punës ose prodhimit. Marrja e një
huaje bankare konsiderohet si opsioni i tretë. Më konkretisht nga pikëpamja sektoriale, bujqësia, ndërtimi dhe tregtia konsiderojnë mbështetjen
e huasë bankare. Ndërsa, industria dhe turizmi kanë në fokus uljen e kostos, shërbimet kryesisht do të përdorin të ardhurat e tyre të akumuluara.
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Në një analizë më të thelluar, rezulton se sipas madhësisë, ndërma
rrjet me të ardhura mbi 14 mln/lek do të zvogëlojnë kostot për të siguruar
vazhdimësinë e biznesit, ndërsa ndërmarrjet me qarkullim deri në 14 mln/
lek do të synojnë të përdorin të ardhurat e grumbulluara për të siguruar
vazhdimësia e biznesit. Qeveria shqiptare ka marrë disa masa që synojnë
rritjen e regjistrimit të kompanive, deklarimin më të madh të punëtorëve,
përmirësimin e mbledhjes së taksave dhe dhënien e amnistive fiskale. Për
t’i lejuar bizneset të kontribuojnë më mirë në ekonomi, është e rëndësishme që qeveria të vazhdojë të investojë në mënyrë të konsiderueshme
në formalizimin e këtyre NMV -ve, përmes përpjekjeve që shkojnë përtej
regjistrimit të thjeshtë. Këto sipërmarrje operojnë në mjedisin e të bërit
biznes, i cili karakterizohet nga treguesit e mëposhtëm:
• Fillimi i një biznesi ka qenë më i lehtë në 2011 dhe është vështirësuar gjatë 2012-2014, duke arritur në vitin 2020 rangun global të 53 në
raportin Doing Business;
• Ekonomia vendase operon mbi një sërë praktikash, duke e vendosur treguesin e kontratës përmbarimore në një rang të ulët ndër vite. Duke
filluar nga viti 2008 - 2020, rezultatet janë luhatur nga 59.4 në 53.5, ndërsa
gjatë viteve 2015-2018 ka qendruar konstante me 53.66;
• Indikatori mbi treguesin e zgjidhjes së falimentimit është rritur
ndjeshëm ndër vite për të arritur pozitën në vendin e 39 gjatë vitit 2020;
• Të drejtat ligjore të huamarrësve dhe huadhënësve të përfaqësuar
nga treguesi marrja e kredisë, kanë pësuar luhatje gjatë viteve. Renditja
më e ulët në vitin 2020, në vendin e 48 –të;
• Indikatori treguesi i mbrojtjes së investitorëve ka përjetuar rënie të
konsiderueshme ndër vite. Pozicioni më i mirë (7) i përket vitit 2015 për të
rënë me 104 vende në vitin 2020;
• Indikatori mbi treguesin e pagesave të taksave, i cili regjistron
kontributet e detyrueshme të sipërmarrjeve, është përkeqësuar me kalimin
e viteve, për të arritur në pozicionin në vendin e 123 në vitin 2020;
• Ndërkohë, treguesi i tregtimit përtej kufijve përfaqëson një nga
treguesit që ka pësuar përmirësimin më të madh në renditje, duke filluar
nga vendi i 66 -të në 2010 në vendin e 25 -të gjatë vitit 2020;
• Luhatje ka pësuar dhe treguesi për marrjen e elektricitetit ku në
vitin 2014 pozicionimi ishtë ne vendin e 104. Rezultati më i mirë i arritur
i përket vitit 2020 duke e pozicionuar vendin tonë në vendin e 71. Në këtë
drejtim kanë ndihmuar reformat dhe investimet e konsiderueshme në sektorin energjetik dhe rrjetin e shpërndarjes.
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3. Kreditimi në sipërmarrjet Shqiptare
Tabela 2. Norma mesatare e ponderuar mujore e huave të reja në euro të
korporatave jofinanciare, individëve dhe institucioneve jo me qëllim fitimi që u
shërbejnë individëve sipas afatit, në (%).

Burimi: Banka e Shqipërisë. Anketa e aktivitetit kredidhëns, janar 2021.

Bazuar në perceptimet e bankave tregtare, standardet e kredisë për
sipërmarrjet u shtrënguan në tremujorin e fundit të vitit 2020, si në aspektin e madhësisë së sipërmarrjes ashtu edhe në qëllimin e përdorimit
të kredisë. Në përputhje me to, bankat shtrënguan kushtet e kredisë për
kreditë e reja të dhëna për bizneset, si në përbërës çmimi ashtu edhe në ato
jo-çmimi.
Kërkesa për kredi biznesi u vlerësua të ishte më e ulët në tremujorin e
katërt të vitit 2020, për shkak të rënies së kërkesës për kredi për financim
investimesh dhe kredi të disbursuara për bizneset e vogla dhe të mesme.
Përkeqësimi i kushteve të ofertës së kredisë, si dhe mungesa e kërkesës për
kredi nga bizneset kanë pasur si faktor të përbashkët perceptimin e rrezikut
në lidhje me situatën aktuale ekonomike dhe perspektivën për të.
Standardet e kredisë për bizneset mbetën të shtrënguara në tremujorin
e fundit të vitit 2020. Standarde të shtrënguara të kredisë u raportuan në
të dy segmentet e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe të biznesit të madh,
për të dy llojet e përdorimit të kredisë, si atë për qëllime të financimit të
investimeve dhe për mbulimin e nevojave për likuiditet.
Një situatë tjetër vërehet në kreditë për individët gjatë tremujorit të
fundit të vitit. Kështu, standardet e huadhënies dhe kushtet e përgjithshme
të huadhënies për individët u lehtësuan në tremujorin e katërt. Sipas gjykimit të bankave, kërkesa për kredi ishte më e ulët në këtë tremujor, si
rezultat i zvogëlimit të kërkesës për kredi për financimin e konsumatorit.
Kërkesa më e ulët për kredi nuk u shfaq vetëm në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme por edhe në kreditë e dhëna për financimin e investimeve. Nga ana tjetër, ky tremujor pa një kërkesë pak më të lartë për kredi
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nga ndërmarrjet e mëdha, si dhe për të plotësuar nevojat për likuiditet.
Në tremujorin e parë të vitit 2021, bankat vlerësojnë se kërkesa për kredi
biznesi do të jetë më e ulët, veçanërisht nga ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme. Për sa i përket qëllimit të përdorimit, rënia e kërkesës për kredi
pritet të jetë më e theksuar në kreditë e dhëna për financimin e investimeve.

4. Inovacioni në sipërmarrjet Shqiptare
Sipërmarrjet inovatore konsiderohen ato njësi që gjatë periudhës refe
ruese paraqitën një risi të produktit/procesit të biznesit ose kishin braktisur
ose inovacione të papërfunduara. Përballja me krizën e COVID-19 detyroi
një pjesë të sipërmarrjeve vendase të sillnin risi në produkte apo shërbime
me qëllim të operonin me kohë të pjesshme dhe të mos mbylleshin totalisht. Kjo përshtatje u mundësua pasi orientimi i sipërmarrjeve drejt inovacionit ka qenë në trend rritës gjatë viteve 2017-2019. Aktiviteti inovativ
është më i lartë në ndërmarrjet që operojnë në sektorin e shërbimeve (me
42.2%, krahasuar me ndërmarrjet në sektorin e industrisë me 34%.
Figura 1. Sipërmarrjet aktive të përfshira në inovacion sipas aktivitetit
ekonomik 2017-2019 (%)

Burimi: INSTAT. Rregjistri statistikor i ndërmarrjeve, qershor 2020.
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Grupi i ndërmarrjeve të mëdha me mbi 250 punonjës ishin më aktivë
në inovacion me 67.9%. Ndërsa, ndërmarrjet që së bashku zhvilluan mallra dhe shërbime të reja ose të përmirësuara rezultuan në 20.9%. Në vitin
2019, shitjet neto të ndërmarrjeve aktive në inovacion përbënin 55.8% të
shitjeve totale neto, ndërsa numri i të punësuarve në këto ndërmarrje ishte
54.0%.
Këto të dhëna tregojnë që sipërmarrjet vendase tashmë e kanë kuptuar
rëndësinë e inovacionit jo vetëm për t’i mbijetuar krizave të shaktuara nga
faktorë të jashtëm si: tërmeti dhe pandemia, por edhe si një instrument i
domosdoshëm për të arrituar rritjen e qëndrueshme dhe për t’u zgjeruar në
tregje të reja.
Tabela 3. Sipërmarrjet me inovacion në produkte dhe procese biznesi të bazuara
në madhësinë e tyre 2017-2019 (%)

Burimi. INSTAT. Rregjistri statistikor i ndërmarrjeve, qershor 2020

5. Kërkimi dhe zhvillimi në sipërmarrjet shqiptare
Renditja e Shqipërisë për Indeksin e sofistikimit të biznesit (BSI) u
rrit me 20 vende nga viti 2015 në 2018. Kjo rritje u shkaktua kryesisht
nga rritja e dijes së punonjësvedhe rritja në% e sipërmarrjeve që ofrojnë
trajnime formale. Në vitin 2019, Shqipëria përjetoi një rënie në renditje,
nga vendi 98 në vendin 105. Ndërsa, në vitin 2020, renditja në BSI u rrit
me 32 vende.
Kjo rritje u shkaktua kryesisht nga ndryshimi me 63 vende të Indeksit
të Punëtorëve të Njohurisë (KWI) dhe rritja me 59 vende të sipërmarrjeve
që ofrojnë trajnime formale në mënyrë të vazhdueshme për stafin. Përmirësimi për një vend të vogël si Shqipëria mund të arrihet me rritjen e
numrit të sipërmarrjeve që ofrojnë trajnim të vazhduar për punonjësit e
tyre, duke theksuar nevojën për aftësi teknike më të mira dhe më të avancuara të fuqisë punëtore vendase.
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Figura 2. Niveli i njohurive në sipërmarrjet shqiptare gjatë 2015-2020

Burimi. Indeksi i Inovacionit Global

Për Indeksin e Kërkimit dhe Zhvillimit (R&D), renditja e Shqipërisë
ka pësuar një rënie për periudhën 2017-2020. Gjatë kësaj periudhe kohore Shqipëria pozicionohet në vendin e 121, pavarësisht rritjes së lehtë që
reflektohet në shpenzimet bruto për R&D. Cilësia e institucioneve kërkimore dhe shkencore kërkon përmirësim të ndjeshëm përmes diversifikimit
në qasjen e shpenzimeve të PBB -së, për të rritur pjesën e shumës së investuar në R&D.
Tabela 4. Kërkimi dhe Zhvillimi në Shqipëri gjatë 2015-2020

Burimi: Indeksi i Inovacionit Global

Për periudhën 2014-2020, renditja e Shqipërisë për Indeksin e Njohurisë dhe Teknologjisë (KTOI) luhatet midis vlerave të renditjes 106 -119.
Ndryshimet që kanë pësuar vlerat e Indeksit të njohurive dhe teknologjisë,
kanë qenë në përputhje me ndryshimet që kanë pësuar numri i patentave të
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reja të origjinës të gjeneruara sipas Indeksit të Prejardhjes dhe Traktatit të
Bashkëpunimit të Patentave (PCT).
Përsa i përket kërkimit, vërehet se artikujt shkencorë dhe teknikë janë
ulur. Renditja e ulët në numrin e patentave është pasojë e drejtpërdrejtë e
krijimit të njohurive të pakta që po ndodh në vend, duke qenë një nga ekonomitë e renditur më ulët në nivel global. Krijimi i njohurive të reja është
një parakusht për përmirësimin e renditjes globale, zhvillimit ekonomik
dhe krijimit të një mjedisi të favorshëm të të bërit biznes në vend.
Tabela 5. Njohuritë dhe produktet teknologjike në Shqipëri për vitet 2015-2020

Burimi: Global Innovation Index.

Rezultatet e gatishmërisë teknologjike tregojnë aftësinë e Shqipërisë
për inovacion. Nga 2014 deri në 2019, ka një gradë më të lartë në lidhje
me disponueshmërinë e teknologjive më të fundit dhe përvetësimin, zhvillimin, asimilimin dhe përdorimin e njohurive dhe aftësitë teknologjike nga
një firmë. Renditja më e lartë për këto dy përbërës u arrit gjatë 2017-2018,
me një rang të përgjithshëm 78 për treguesin, si dhe 89 dhe 71 për secilin
nga përbërësit. Pavarësisht përmirësimit në renditje, këta tregues mbeten
përsëri një thirrje e fortë për zhvillimin e aftësive dhe forcimin e kapa
citeteve përmes trajnimit të specializuar.
Figura 3. Gatishmëria teknologjike në Shqipëri në vitet 2015-2019

Burimi: Indeksi i Konkurrueshmërisë Globale
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Figura 4. Sofistikimi i Biznesit në Shqipëri për vitet 2015-2019 1)

Burimi: Indeksi i Konkurrueshmërisë Globale

Përsa i përket raportit të konkueshmërisë globale, Shqipëria ka patur një përmirësim të ndjeshëm në renditjen botërore nga vendi 104 në
2014-2015 në vendin e 63 në 2019. Ky përmirësim ka ardhur si rezultat
i zhvillimit të grupimit, aftësisë së zinxhirit të vlerës dhe suksesit për të
përmirësuar procesin e prodhimit. Ndërkohë, për sofistikimin e procesit
të prodhimit, ka patur një përmirësim të lehtë në renditje gjatë vitit 2018
krahasuar me vitin 2014.
Renditja shumë e ulët në operacionet e zinxhirit të vlerës tregon qartë
nevojën për strukturim më të mirë të brendshëm, ri-inxhinierim të procesit
dhe inovacion në ofrimin e shërbimeve në sipërmarrjet shqiptare. Në këtë
mënyrë sipërmarrjet vendase mund të bëhen ofrues të besuar të mallrave
dhe shërbimeve në zinxhirët e vlerave rajonale dhe përtej saj.
Të gjithë indikatorët e përmendur me lart tregojnë që pandemia e Co
vid-19 rriti ndërgjegjësimin mbi efikasitetin e përdorimit të shërbimeve
online dhe investimit në teknologji. Kështu, 75% e sipërmarrjeve deklaro-

1) Sofistikimi i Biznesit është një nga shtyllat kryesore të matjes së performancës në Indeksin e
Konkueshmërisë Globale. Për të përcaktuar shkallën e sofistikimit të sipërmarrjes në një vend të
caktuar ky index vlerëson një sërë indikatorësh si: angazhimi i punonjësve të kualifikuar, trajnimi i
vazhdueshëm profesional i stafit, formimi i lidhjeve të qëndrueshme të inovacionit në bashkëpunim
me institucionet e edukimit, mbrojtja e pronësisë intelektuale, përputhja dhe aplikimi i teknologjisë
së informacionit, niveli i investimeve të huaja direkte etj.
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jnë se kanë përdorur shërbime online (kryesisht shërbime, turizëm dhe
Industri); ndërsa 81% e tyre e konfirmojnë këtë, ata do të vazhdojnë të
përdorin përsëri shërbimet online.
Kjo është një prirje që do të vërehet e do të ndiqet nga të gjithë sektorët.
Për më tepër, pandemia i orientoi sipërmarrjet vendase drejt investimeve
online, të cilat do të vazhdojnë dhe më tej. Një pjesë e konsiderueshme e
sipërmarrjeve janë duke orientuar investimet e tyre në shërbimet online,
veçanërisht në teknologjitë e reja, menaxhimin e rrezikut dhe forcimin e
kanaleve të shitjes me pakicë. Në të ardhmen, një analizë e mëtejshme
mund të bëhet në lidhje me llojet e shërbimeve online që përdoren më
shumë nga biznesi.
Transformimi dixhital jo vetëm që ndryshon mënyrën e të bërit biznes në ditët e sotme, por krijon vazhdimisht mundësi të reja për rritje
dhe prosperitet për të gjitha segmentet e sektorit publik dhe privat. Transformimi dixhital u mundëson sipërmarrjeve të konsolidohen në treg dhe të
orientojnë strategjitë e tyre drejt zgjerimit të tregut dhe duke rritur konku
rrencën e tyre.
Sidoqoftë, transformimi dixhital përfshin shumë më tepër sesa integrimin e plotë të teknologjive dixhitale. Transformimi dixhital ka të bëjë me
transformimin e mentalitetit të sipërmarrjeve në atë mënyrë që përdorimi
i mjeteve dhe aftësive dixhitale të shtojë vlerë dhe të krijojë një avantazh
konkurrues.
Për më tepër, përdorimi i teknologjisë, njerëzve dhe proçeseve për të
çuar përpara biznesin është bërë i mundur në këtë periudhë. Një transformim dixhital mund të përfshijë fusha të tilla si: marketingu dixhital,
dixhitalizimi dhe automatizimi i proçeseve të biznesit, modelet e biznesit,
kanalet e shitjes, prokurimet dixhitale, të dhëna të mëdha dhe proçese të
tjera të ngjashme që lidhen me transformimin shumëdimensional të ndërmarrjeve. Është e rëndësishme që të gjithë së bashku, përfshirë bizneset,
institucionet publike, donatorët dhe aktorë të tjerë të kontribuojnë në këtë
sfidë të rimëkëmbjes ekonomike të bizneseve, me qëllim krijimin e një
mjedisi më të mirë për të bërë biznes dhe rritjen e konkurrencës së bizneseve shqiptare.
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Përfundime dhe rekomandime
Për të ndihmuar në rimëkëmbjen ekonomike përmes transformimit
dixhital dhe për të lehtësuar dëmet ekonomike që ka shkaktuar pandemia,
nga kjo analizë e shkurtër nxjerrim disa përfundime e rekomandime si
vijon:
Fokusimi në dixhitalizimin e administratës publike lidhet me progresin e dixhitalizimit të një vendi sipas trendit të zhvillimit të kapitalit
njerëzor, përdorimit të shërbimeve të internetit, dhe ofrimit të shërbimeve
publike dixhitale. Përsa i përket sipërmarrjeve ky lidhet me zvogëlimin
e burokracisë veçanërisht në shërbimet me operacionet e sipërmarrjes si
proçedurat import-export, ngritjen e platformave funksionale ku partnerët
e huaj dhe vendas ndërtojnë ura bashkëpunimi, reduktimin e dokumentacionit për regjistrimin e filialeve të sipërmarrjeve të huaja etj.
Financimi i ndërmarrjeve për dixhitalizimin e proçeseve të tyre të
biznesit dhe rritjen e aktiviteteve të biznesit përmes tregtisë elektronike.
Ngritja e skemave mbështetëse financiare për sipërmarrjet vendase me
qëllim zhvillimin, aplikimin e teknologjisë bashkëkohore në industrinë
prodhuese me fokus të vecantë tek makineritë apo shërbimet ku të ngrihen sistemet që shërbimet të ofrohen brenda dhe jashtë territorit të vendit.
Përvec skemave të grantit, bashkëpunimi me bankat e nivelit të dytë për të
ofruar kredi të buta me qëllim nxitjen e investimeve për të rritur shkallën
e dixhitalizimit në vend;
Koordinimi ndërinstitucional dhe përgatitja e një plani konkret të punës lidhur me Axhendën Digjitale për Ballkanin Perëndimor dhe Planin e
Ekonomisë dhe Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Synimi kryesor
i axhendës është ngritja e infrastrukturës së përbashkët dixhitale për të
mundësuar ofrimin e shërbimeve online edhe në rajonet ku mungon aksesi
në telekomunikacion apo dhe në ofrimin e shërbimit të internetit, hartimi
i programeve të përbashka në fushën teknologjisë së informacionit si në
nivel universitar, por dhe në atë profesional. Këto programe mundësojnë
sipërmarrjet qofshin të vogla, të mesme apo biznes i madh të punësojnë
personel, i cili do të mundësojë transformimin e operacioneve nga manuale në ato dixhitale.
Mbështetja e ekspertizës dixhitale aktuale në favor të transformimit
dixhital të sektorit privat dhe rritja e ekspertizës së dixhitalizimit. Hartimi
i bashkëpunimeve dhe projekteve afatgjata të binjakëzimit për dixhitali
zimin e sipërmarrjeve në përputhje me praktikat më të mira në tregun eu-
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ropian. Për të patur histori suksesi në vend mund të përzgjidhen sipërma
rrje pilot, të cilat do të transformojnë modelin e tyre të biznesit nëpërmjet
dixhitalizimit të proceseve të mundësuara nga mbështetja e vazhdueshme
e sipërmarrjeve që janë pararendës të transformimeve dixhitale në zinxhin
e vlerës.
Miratimi i paketave ligjore që mbështesin dixhitalizimin e institucioneve publike dhe te sektorit privat. Në këtë drejtim është i rëndësishëm
detyrimi ligjor per monitorimin periodik te pajtueshmërisë së sistemeve të
teknologjisë së informacionit në administratën publike, sipas direktivave
të Bashkimit Europian. Në lidhje me sipërmarrjen është i nevojshëm rishikimi i paketës ligjore për forcimin e sigurisë kibernetike në sipërmarrjet
vendase me qëllim ofrimin sa më të sigurtë të shërbimeve të tyre online.
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Abstract

This paper examines the relationship between social change and generations, the
role played by economic, social, behavioral factors in the process of transformation of
societies. This paper tries to examine today’s society, the generations that make it up,
and also social groups in Albania, to construct the degree of complexity of the situation
of social groups, especially young people, especially in the conditions of the Covid-19
pandemic and its medium-term and long-term consequences that it has created and will
continue to display. The paper is based on quantitative and qualitative methods, review
of achievements in this field of research, as well as analysis of data from trusted sources,
public or media, which periodically review data related to the population, its quantitative characteristics and quality, etc. Albania’s population has shrunk, at a rate that now
seems worrying, but change is slow, yet social relations, between groups, within groups
have not changed, which would enable a faster economic, cultural, social and political
progress of Albanian society. In the digital age many myths have fallen, and others will
fall, because rapidly the generations that operate with bits and bytes, apparently have
the ability to influence social development, communication, technological development,
the smartest way of thinking and intelligent (smart thinking), which relies even more on
digital symbols, as a new cultural resizing, both old and modern.
Key words: Cobots; Generations; Generation gap; Karl Manheim; Norbert Elias.
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Hyrje
Shoqëria njerëzore, duke filluar prej Antikitetit të largët, kur njerëzit
e asaj kohe ja mbërritën të ishin në gjendje të krijonin vegla pune dhe të
ndiznin dhe ruanin zjarrin, është zhvilluar deri në ditët e sotme në mënyrë
të jashtëzakonshme, gjithashtu edhe komunikimi ka arritur një zhvillim të
aq të madh, sa mjafton të vërejmë se sot ka në përdorim më shumë telefona
celularë sesa jetojnë njerëz në planet.
Janë revolucionet industrialë të epokës moderne dhe të kohës që jetojmë, të cilat kanë sjellë transformime të mëdha me ndikim të thellë në
shoqëri, që nga mesi i shekullit të 18-të e deri sot, natyrisht, do të sjellin
edhe përtej të sotmes. Për të kuptuar më mirë ndryshimet dhe përshtatur
terminologjinë po përshkruajmë periudhat e zhvillimeve të thella industriale si vijon:
Periudha e revolucionit industrial 1.0: vlerësohet se filloi në mesin
e shekullit të 18-të në Mbretërinë e Bashkuar (UK) dhe vazhdoi deri rreth
viteve 30-të të shekullit të kaluar. Ndryshimi më domethënës është transformimi i bujqësisë dhe industrializimi i saj. Fillimisht u shfaq motori me
avull, që rriti prodhimin dhe transformoi proceset industriale në mënyrë të
pakthyeshme.
Periudha e revolucionit industrial 2.0: ky transformim fillon rreth
viteve ‘30 të të shekullit XX, me ndryshime në mënyrën e prodhimit, i cili
realizohej përmes prodhimit zinxhir masiv dhe automatizimit, më shumë
mbizotërues në prodhimin e automobilave, ndërsa nafta dhe elektriciteti u
bënë burimet e rëndësishme të energjisë, dhe telefoni dhe radio u shfaqen
me një ndikim shumë të thellë në zhvillimin shoqëror.
Periudha e revolucionit industrial 3.0: transfomimi industrial në
këtë periudhë ishte i lidhur me shpërthimin e dijeve shkencore, të cilat
sollën zbulimet në elektronikë, krijimin e kompjuterave, të internetit, pajisjeve të lëvzshme dhe bioteknologjisë. Burimet e energjisë nga zbërthimi
atomik dhe gazi u përdorën në shumë ekonomi të zhvilluara.
Periudha e revolucionit industrial 4.0: kjo periudhë është mjaft domethënëse, me shumë rëndësi për shoqërinë, sepse, sidomos, në fillim të
shekullit XXI ndodhi një shtim i paparë i dijeve dhe metodave shkencore,
të cilat u zbatuan me shpejtësi të madhe në ekonomi, si robotët, dronët,
printimi 3D, nanoteknologjia, aplikimet kompjuterike, mbledhja e të dhënave masive, realiteti virtual, inteligjenca artificiale, midis shumë të tje
rave.
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Fillimi i periudhës së revolucionit industrial 5.0: janë zbuluar tashmë, në fillim të vitit 2020, shenjat e transformimit industrial, i cili shfaqet
si integrim, dhe jo si përjashtim i njerëzve, të cilët punojnë bashkë me sisteme robotike dhe sistemet informatike të avancuara. Janë shfaqur robotët
bashkëpunues, cobots, të cilët sipas përkufizimit të Institutit të Sigurisë dhe
Shëndetit Profesional Gjerman: Janë makina komplekse, që punojnë krah
për krah me njerëzit. Në zhvillimin e proceseve të punës cobots mbështesin
dhe evdentojnë rolin e operatorëve humanë.1)
Zhvillimi industrial në përmasa të tilla të jashtëzakonshme ka transformuar shoqërinë dhe grupet, gjeneratat që e përbëjnë atë. Ky transfomim
që po ndodh në kohën e sotme, nuk është ngjarje e veçuar në rrjedhën
historike të kohës, ka ndodhur edhe në periudhat e mëparshme të transformimit revolucionar të prodhimit, industrisë, ekonomisë, rregullisht, por
në pamjet e shoqërisë njerëzore aktuale, na duket me interes të shqyrtojmë
si janë dhe si do të jenë kohezioni shoqëror, marrëdhëniet shoqërore midis
grupeve, gjeneratave sociale, përgjatë trajektoreve transformuese gjigante,
të shpejta, tronditëse dhe ndriçuese.

1. Gjeneratat shoqërore si problem sociologjik
Përgjatë rrjedhës së ndryshimeve komplekse, shpeshherë të jashtëzakonshme për fuqinë transformuese, që kanë ndodhur në shoqëri, rol thelbësor kanë pasur dhe kanë gjeneratat shoqërore. Krahas me daljen në pah të
kuptimit për rolin e tyre është pasuruar dhe konceptimi për to dhe karakteristikat e tyre, si dhe mënyrën e ndërveprimit, kundërshtitë, konfliktet etj.
Nisur nga shkrimet më të vjetra, sidomos me natyrë fetare, gjeneratat kanë
qënë dhe janë trajtuar si substrati, lënda ndërtuese e përparimit shoqëror.
Në rrjedhën e zhvillimit të njohjes shkencore të shoqërisë ky koncept ka
tërhequr vëmendje dhe trajtime të thelluara edhe në sociologji.
Studimet akademike për të rinjtë në fillim të shekullit XX, të nxitura
dhe nga përpunimi i teorive në lidhje me adoleshencën, sidimos puna e
psikologut Granville Stanley Hall (1846-1924), i cili pohonte se periudha
e adoleshencës është një përvojë universale e stuhishme dhe plot stres,
ndikuan në ridimensionimin e historisë së evolucionit të qënieve humane.
1) Institute for Occupational Safety and Health, Germany. Collaborative Robots.
https://www.dguv. de/ifa/fachinfos/kollaborierende-roboter/index-2.jsp
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Pikëpamja psikologjike për të rinjtë, si koncept dhe kuptim, u sfidua nga studiues të tjerë të fushës, midis të cilëve, Margaret Mead (19011978), e cila provoi se karakteristikat e të rinjve ndryshojnë nga një vend
në tjetrin. Studiuesit evropianë të gjeneratave në punimet e tyre treguan se
ato ndryshojnë nga koha në kohë ...
Si ka vërejtur D.I.Kertzer (1983), që të jenë sa më të vlefshme studimet sociologjike për gjeneratat, duhet të shmangen keqkuptimet që lindin
nga përdorimi i koncepteve të gjeneratës, kategorisë moshore apo grupmoshave si të ngjashme apo të njëjta.
Sociologu që nisi diskutimin për gjeneratat, Karl Manheim (18931947), tek eseja “Problemi sociologjik i gjeneratave” (1927), nënvizon, së
pari, nga pikëpamja teorike, rëndësinë e trajtimit sociologjik të problemit,
sepse është ky trajtim që na udhëheq në kuptimin e strukturës sociale dhe
përparimit intelektual. Ndërsa rëndësia praktike e trajtimit ka të bëjë me
të kuptuarit e ritmeve të shpejta të ndryshimit social. Ky diskutim u ushqye, sidomos, nga kushtet e krijuara në Evropë pas Luftës I Botërore, me
shfaqjen e të ashtuquajturit “brez i humbur”, i krijuar jo vetëm si term, për
shkak të pasojave shkatërrimtare të luftës, të cilat ndikuan thellë në trajektoret e jetës së individëve, por edhe në perspektivën e shoqërive në të cilat
ata bënin pjesë.
Së dyti, Karl Manheim trajton pikëvështrimet e ndryshme për këtë
koncept, që kanë të bëjnë me traditat intelektuale në shoqëri të ndryshme
dhe zhvillimin e shkencave të veçanta, dhe duke qënë një problem i gjerë,
që nuk mund të zgjidhet nga një shkencë e vetme, ai duhet të zgjidhet
përmes kooperimit, bashkërendimit të veprimit shkencor dhe shoqëror.
Së treti, kompleksiteti me të cilën shfaqen plakja biologjike dhe
vdekja, si dhe ripërtëritja fizike e individëve në kohë, si rrjedhojë e tyre,
kanë qënë objekt shqyrtimi në rrafshin teorik, për të shpjeguar vazhdimësinë e rregullimit shoqëror e të lidhur me të dhe ndryshimit shoqëror.
Teoria e gjeneratave e Manheim, megjithëse e njeh rëndësinë e ekzistencës
humane si organizëm biologjik në ndryshimin social, interpretimin e bën
krejtësisht sociologjik, ndryshe nga funksionalizmi, sidomos i Talcot Parsons apo Shmuel Noah Eisenstadt.
Për më tepër, Manheimi vërejti se pikëpamjet pozitiviste dhe romantiko-metafizike e shihnin jo drejt konceptin e gjeneratës duke mbivlerësuar
përbërësin biologjik dhe nënvlerësuar faktorin social; sipas tij, përpjekjet
për të zbuluar “ritmin e zhvillimit historik”mund të arrihet vetëm përmes
kërkimit brenda fabrikës së proçeseve sociale, për ta bërë sa më transpa

REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2021

75

rent, të dukshëm, ndikimin e këtyre proceseve në qënien dhe ndërveprimin
e gjeneratave, përderisa secili ritëm biologjik vihet në lëvizje përmes përfshirjes brenda ngjarjeve sociale.
Një autori tjetër i kohës, Jose Ortega y Gaset (1883-1955), i ndikuar
nga Manheim, ka pohuar se koncepti i gjeneratës ka në bazë pikëpamjen
se njerëzit që lindin në të njëjtën kohë, rriten duke pasur të përbashkët
periudhën historike që formëson botëkuptimin e tyre. Duke e vlerësuar
konceptin e gjeneratës, si më të rëndësishmin në histori, Ortega y Gaset
vlerëson se çdo gjeneratë ka një mision specifik, që mbetet i tillë edhe kur
nuk përmbushet.
Rol me rëndësi ka edhe mendimi i Norbert Elias (1897-1990), përpu
nimet teorike dhe shkrimet e tij, veçanërisht: “Mbi proçesin e qytetërimit”,
“Vetmia e vdekjes, “Gjendja njerëzore” (Humana Conditio) dhe “Mozart:
Sociologjia e gjeniut” janë me interes për çështjen që po shqyrtojmë. Elias
konstruktoi pikëpamjen e vet sociologjike mbështetur tek metoda baconiane (Francis Bacon - autor i “Organonit të ri” (1620), e pars destruens dhe pars construens): edhe kritikë e sociologjisë klasike, por edhe
paraqitja e alternativës më të përshtatshme teorike dhe metodologjike që
duhet ndjekur. Pikëpamjet e tij sociologjike u ndikuan mjaft prej Sigmund
Frojdit, Georg Simmelit, dhe më shumë prej Karl Manheimit.
Kuptimin për qytetërimin Elias e sheh të lidhur me ndryshimin e standardeve të sjelljes së klasave të larta laike duke filluar që në Evropën mesjetare. Elias ja mbërriti të argumentojë se ndryshimet në menaxhimin e
sjelljes dhe emocioneve janë të lidhura me transformimet e thella në ma
rrëdhëniet me pushtetin, veçanërisht me monopolin e dhunës, shtrëngimit
dhe taksimin përmes një administrate shtetërore shumë efektive. Më tej,
Elias shpjegoi dinamikat dhe ndryshimet e grupeve shoqërore, të marrë
dhënieve midis tyre, edhe kur i përkasin të njëjtë klasë shoqërore në komunitetet lokale, e ku një grup monopolizon burimet e fuqisë, pushtetit, e i
përdor këto burime për të stigmatizuar dhe përjashtuar grupin tjetër.
Shpjegimet dhe pikëpamjet që përpunoi N. Elias në kuadër të teorisë
së marrëdhënieve me fuqinë, përmes aplikimit të modelit vendas-i huaj
na mundësojnë të kuptojmë si ndryshojnë marrëdhëniet e shpërndarjes së
fuqisë, pushtetit midis klasave, grupeve etnike, kolonëve dhe të kolonizuarëve, grave dhe burrave, prindërve dhe fëmijëve, orientimeve të zakonshme dhe atyre ndryshe, të tjera. Në këtë kuptim ne mendojmë se
shpjegimet e Elias na ndihmojnë të kuptojmë më mirë marrëdhëniet mdis
gjeneratave, ndryshimet, konfliktet, përparimin shoqëror nga një gjeneratë

76

REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2021

në tjetrën. Dallimet midis gjeneratave zakonisht lidhen me ndryshimet,
dallimet midis tyre në besime dhe sjellje, por e thënë më qartë, kemi të
bëjmë me dallime në mënyrën e të menduarit dhe të të vepruarit, por edhe
shijeve që shfaqin përfaqësuesit e gjeneratave më reja, shumë të ndryshme
nga karakteristikat në krahasim me gjeneratat më të rritura në moshë.
Ndryshimet midis gjeneratave e bëjnë të rëndësishëm diskutimin e
konceptit të dallimit midis gjeneratave, i cili është përdorur, fillimisht, në
vitet 60-të të shekullit të kaluar, i lidhur me zhvillimet mjaft komplekse
dhe ndarjen e madhe midis prindërve dhe fëmijëve në besime dhe opi
nione, që u shoqërua edhe me zhvillime të lëvizjeve rinore, si kundërshtim
i hapur ndaj autoritetit, të njohura si lëvizjet rinore të 1968-ës në Evropë,
dhe lëvizjet për ndryshim shoqëror dhe të drejtat e grave në ShBA-të etj.

2. Ridimensionim i kuptimit sociologjik të gjeneratave
Në dhjetëvjeçarët që kanë kaluar, por sidomos në periudhën e tani
shme, në bashkëudhëtim me pandeminë Covid-19, koncepti i gjeneratave
dhe dallimet midis tyre ka rëndësi të trajtohen si kategori thelbësore, sidomos në studimet mbi të rinjtë, sepse ky trajtim ndihmon në rrokjen e ndikimit të ndryshimit social në përvojat e të rinjve.
Ndryshimet ekonomike, sociale, politike, sjellore që kanë karakterizuar shoqërinë njerëzore, sidomos, të dy viteve nën regjimin e detyruar
të pandemisë të Covid-19, më 2020 dhe 2021, kanë sjellë dhe do të vazhdojnë të sjellin pasoja, të cilat ka mundësi të ndikojnë në rritjen e valëve
migratore, braktisjen e shkollës, problemeve të shëndetit mendor, të the
llojnë varfërinë dhe hendekun social midis të pasurve dhe të varfërve, por
edhe në marrëdhëniet midis grupeve shoqërore, gjeneratave gjithashtu, në
nivelin lokal, kombëtar dhe global.
Këto ndryshime, sidomos, kërcënojnë të errësojnë perspektivën e
gjeneratave Y dhe Z, vajzave dhe djemve, grave dhe burrave, që janë para
sfidave të punësimit, edukimit, krijimit të statusit ekonomik dhe social që iu
jep mundësi të kenë mjete jetese të mjaftueshme për t’u ushqyer në mënyrë
të shëndetshme, të shkollojnë fëmijët, të trajnohen dhe ritrajnohen, të argë
tohen apo të bëjnë investime në pasuri të tundshme apo të patundshme.
Kjo qasje e bën të domosdoshme që, ashtu si shprehej dhe K.Manheim, të
mos i shohim gjeneratat, sidomos të rinjtë si orë të kurdisura, që punojnë
brenda intervaleve biologjikë apo historikë, përkundrazi gjeneratat sociale
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janë fenomene që shfaqen si rrjedhojë e ndërveprimit të pjesëtarëve të tyre
në kuadër të proceseve të ndryshme shoqërore, me të cilat përballen për
gjatë ciklit të jetës, që janë jouniforme dhe në vende të veçanta. Ndërveprimet shoqërohen me ndryshime, të thjeshta apo komplekse në kuadër të
proceseve kulturorë dhe socialë dhe gjeneratat shfaqin një vetëdije sociale,
të lidhur me thellësinë e proçeseve të transformimit shoqëror.

3. Gjeneratat e tranzicionit në Shqipëri
Që nga shoqëritë e hershme industriale, bashkë me rritjen e standardeve të jetës, kujdesit shëndetsor, pakësimit të vdekjeve u shfaq dukuria e tranzicionit demografik, e cila shihej e përbërë nga tre faza:
faza 1, popullsia ishte e stabilizuar nëpërmjet numrit të lartë të lindjeve dhe numrit të lartë të vdekjeve,
në fazën 2 ndodhi rritja e popullsisë sepse u rrit numri i lindjeve dhe u
pakësuan vdekjet, ndërsa
në fazën e tretë, popullsia ruan qëndrueshmëri, stabilitet përmes numrit të ulët të lindjeve dhe të vdekjeve.
Popullsia e Shqipërisë shfaqi prirje të tilla, të ngjashme me fazat e
teorisë së tranzicionit demografik përgjatë pothuaj 70 viteve, 1930-2001,
pra popullsi e stabilizuar përmes numrit të lartë të lindjeve dhe të vdekjeve
deri në 1945; më pas nga 1945-1990 rritje e popullsisë gati 3 herë, 1103000
banorë në 1945 dhe 3256000 në vitin 1990; ndërsa pas viteve 1990 emigracioni luajti rol të rëndësishëm në qëndrueshmërinë e popullsisë që jetonte brenda kufijve politikë, por e ndihmuar së tepërmi nga dërgesat e
emigrantëve që ndihmonin të afërmit e tyre.
Gjeneratat që konfigurojnë strukturën e shoqërive të sotme, edhe
shoqërisë shqiptare janë, sipas përcaktimeve të pranuara në mjedisin
shkencor, gjenerata e më të rriturve (greatest), gjenerata e qetë (silent),
gjenerata e periudhës së shpërthimit të bebeve I dhe II (baby boomers),
gjenerata X, gjenerata Y (millennials), gjenerata Z.
Figura 1. Gjeneratat me vitet e lindjes dhe moshën në vitin 2021
Gjenerata Z

1997 – 2012

9 – 24

Millennials(Y)

1981 – 1996

25 – 40

Gjenerata X

1965 – 1980

41 – 56
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Gjenerata Baby Boomers II

1955 – 1964

57 – 66

Gjenerata Baby Boomers I

1946 – 1954

67 – 75

Gjenerata e qetë

1928 – 1945

76 – 93

Gjenerata e të rriturve

1922 – 1927

94 – 99

Gjatë 30 viteve të tranzicionit, shoqëria shqiptare ka jetuar proçese
transformimi politik, ekonomik, social, por ajo që mund të vlerësojmë
është se arsyet se përse emigrojnë shqiptarët vazhdojnë të jenë thuajse
të njëjta. Në raportin e zhvillimit njerëzor 2000 për Shqipërinë arsyet e
emigrimit të shqiptarëve paraqiteshin se ishin kërkesa për pagë më të lartë,
për të ndihmuar familjen në vendlindje, papunësia në Shqipëri, për kushte
më të mira materiale, për shkollim më cilësor personal apo të familjarëve,
mungesa e shërbimeve sociale dhe të infrastrukturës, niveli i lartë i krimit
dhe gjakmarrja. Le të arsyetojmë, sa nga këto arsye/shkaqe nuk ekzistojnë
më; në fakt, në një mënyrë apo tjetrën, në nivel shqetësues ato janë edhe
sot të pranishme në jetën e shqiptarëve, duke shtuar dhe fatkeqësitë natyrore si tërmetet e 2019 dhe pandeminë Covid-19 të viteve 2020-2021.
Figura 2. Piramida moshore në Shqipëri sipas censuseve gjatë 32 vjetëve
(Monitor 2015)
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Kjo lidhje në një figurë, tregon më mirë se si ka evoluar popullsia,
por edhe grupmoshat dhe gjeneratat në Shqipëri. Figurat janë piramidë në
vitet 1979, 1989 dhe pothuajse ende e tillë në vitin 2001, ndërsa 2011 nuk
është më piramidë dhe prirja vazhdon e dëshmohet edhe në figurat e tjera,
si figura 5, për shembull.
Figura 3. Jetëgjatësia e pritur në lindje (INSTAT 2021)

Figura 4. Struktura moshore e popullsisë në Shqipëri (INSTAT 2021)
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Figura 5. Piramidat moshore 2021 dhe 2011 (INSTAT 2021)

E ashtuquajtura piramidë moshore e krahasuar (viti 2021 me vitin
2011) na ofron mundësinë për të kuptuar prirjet e ndryshimit të gjeneratave
në Shqipëri, baza e piramidës është zvogëluar në mënyrë domethënëse, në
fakt nuk është më piramidë, janë pakësuar ndjeshëm grupmoshat nga 0-24
vjeç, 40-56 vjeç dhe janë rritur grupmoshat 56-84 +, çka do të thotë plakje
e popullsisë, pakësim i lindjeve, rritje e jetëgjatësisë, prani e më shumë
grave sesa burrave, duke marrë parasysh që largohen mesatarisht 42 000
njerëz nga Shqipëria, ndërsa migrimi i brendshëm vërtitet rreth 25 000 në
vit, në periudhën kohore 2011-2021.
Nga studimet e INSTAT dhe IOM-it 2020, emigrimi shqiptar në dhje
tëvjeçarin 2011-2020 ka sjellë jo vetëm largimin e më të arsimuarve, por
edhe studentëve që studiojnë jashtë Shqipërisë. Një anketim i realizuar
prej këtyre institucioneve tregon se 350000 shqiptarë mbi 15 vjeç janë
larguar nga Shqipëria në vitet 2011-2020, 47% e të arsimuarve me arsim
të lartë, gjithashtu, janë larguar, ndërsa aktualisht 18181 studentë ndjekin
studimet jashtë Shqipërisë.
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E analizuar nga pikëpamja e gjeneratave, gjenerata Z është më e prirura të largohet, por tashmë largimi shfaqet si alternativë edhe për gjeneratën
Y, e cila mund të jetë e stabilizuar me punë dhe ka status ekonomik e social
të kënaqshëm, e megjithatë po largohet. Sigurisht emigrimi është pasojë,
dhe shkaqet janë kompleksë, por më të rëndësishmet shohim edhe sot, ato
që kanë 30 vjet që ekzistojnë dhe asnjë qeverisje e majtë apo e djathtë, ose
të dyja krahët politikë nuk kanë mundur ta sjellin, perspektivën evropiane
më afër, sigurinë, qeverisjen me transparencë, fund pandëshkueshmërisë,
ngushtim të hendekut të pabarazisë sociale, ekonomike dhe kulturore, qeverisje mbi bazën e ligjit.

Përfundime
Në mbyllje, popullsia është pakësuar Shqipëri, me ritme që tani duken
shqetësuese, por ndryshimi është i ngadaltë, ende marrëdhëniet shoqërore,
midis grupeve, brenda grupeve nuk kanë ndryshime, që do ta bënin të
mundur një përparim më të shpejtë ekonomik, kulturor, social e politik të
shoqërisë shqiptare.
Për më tepër, mendoj se mund të reflektojmë mbi mendimin e një profesionisteje në fushën e zhvillimit të fëmijës. Në pjesën e shfaqur në rrjetin
social Facebook, reflektohet një shqetësim, lidhur me modelin që gjeneratat më të rritura iu ofrojnë atyre që janë duke u rritur e shoqërizuar, ose
ndoshta edhe metafora e hijes mbrojtëse të munguar, modelit, shembullit,
mirësisë, njerëzores etj. Zonja Gjika shkruan: Shkalla e banalitetit ka arritur në ato nivele që nuk arrijmë më ta dallojmë dhe kuptojmë që është bërë
mënyrë të jetuari dhe të qeni. Kudo dëgjon sharje dhe fyerje në adresë të
njëri-tjetrit. Të gjithë pretendojnë që janë elitarë, por banaliteti nuk u ndahet as nga fjalët dhe as nga sjelljet. ... Asnjë i rritur nuk kujtohet se përqark
tij janë fëmijë që shikojnë e dëgjojnë se si sillen e flasin të rriturit. Asnjë
nuk kujtohet për detyrën dhe misionin e vet si i rritur përballë fëmijëve.
Të gjithë lakmojnë fëmijët e huaj dhe çuditen me fëmijët e tyre që janë
paedukatë. Këta të rritur harrojnë që sjellja është pasojë e modeleve dhe
edukimit që u imponojmë fëmijëve.2)
Në epokën digjitale shumë mite kanë rënë, dhe të tjera do të rrëzohen,
sepse me shpejtësi gjeneratat që operojnë me bits dhe bytes, me sa duket
2) Lira Gjika. Rrjeti social FB-24.08.2021.
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kanë aftësinë të ndikojnë zhvillimin shoqëror, komunikimin, zhvillimin
teknologjik, mënyrën e të menduarit sa më të zgjuar dhe inteligjente (smart
thinking), që mbështetet edhe më shumë në simbole digjitale, si një ridimensionim i ri kulturor, sa i vjetër, aq dhe modern.
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DISA VEÇORI TË ECURISË TË PENSIONEVE
TË INVALIDITETIT NË KUADRIN E SKEMËS
PUBLIKE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE NË
VENDIN TONË
Prof. Assoc. Dr. Hasan HOXHA

Abstract

The disability pensions constitute their important part of the public scheme of the
social insurance in our country. They presented features according to number, progress
and some problems in relations with the part of the old age pensions. These are treated
in the first chapter of this article, while in the continuing, is analysing the disability pensions progress in the framework of the law nr.7703, date 11.05.1993 of the social insurance till the end of the year 2020. With intention to study better trends and features of the
development of the disability pensions, the period from year 1994 is diveded and studed
through three phases: (1994-2004); (2005-2014) and third, (2015-2020).For which of
these phases, in addition to the quantitative growth of disability pensions, have come
out and some factors that are impacted in the fluctutation development of this group,
form one to another phase. In the third chapter, based in the analyse, are suggested some
legal improvements, that enabled disabled contributors in the health view, to be part of
the benefits in the public scheme. Likewise, are suggested some legal improvements, that
impacted in the growth of the average level of the disability pensions, as well as in their
monthly incomes.
Key words: Disability pensions; Social insurance; Without the ability to work;
Health evaluation; Monthly pension level; Monthly incomes.
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1. Vështrim i përgjithshëm
Skema publike e sigurimeve shoqërore në realizimin e misionit të saj,
për fushën e mbulimit,për synimet që zgjerojnë dhe përsosin pjesët brenda
saj,mënyrës së trajtimit të grupeve të interesit dhe përmasave në shtim të
vazhdueshëm të tyre,si dhe për shumë cilësime të tjera, mbetet objekt i
analizave dhe studimeve të shumëanshme. Krahas trajtimeve komplekse,
kur pjesët e skemës shihen me të veçantat e tyre, analizat dhe gjykimi
sigurisht që zbresin në kategori të ndryshme të popullsisë, apo në grupe të
veçanta si për kontribuesit ashtu dhe për përfituesit prej saj. Në pjesën e
përfitimeve, nëse misioni i përgjithshëm i skemës publike është të përfshijë në trajtime me përfitime një pjesë sa më të gjerë të popullsisë, e cila në
një moment të caktuar nuk është në gjendje të krijojë të ardhura, të sigurojë
burime jetese për vete e për familjen, sigurisht që kjo “paaftësi” ka një përthyerje sa i përket moshës apo në faza të ndryshme të jetës. Për shumicën e
popullsisë, sidomos për disa kategori të saj, ndërprerja e aftësisë për punë
e krijuar të ardhura, apo reduktimi i saj, ndodh për shkak të moshës, për një
tjetër grup do ta cilësoja, kjo ndodh për shkak të një sëmundje, të një aksidenti a tjetër arsye, rrjedhojë e të cilave humbin apo reduktohen aftësitë
për punë të personave deri në atë moment ekonomikisht aktivë.
Nga ky këndvështrim, në koherencë edhe me përmbajtjen e misio
nit të skemës, meriton vëmendje të veçantë fusha e invaliditetit pasi këtu
përmbajtja humane e skemës është më e thellë dhe shpesh aftësia për punë
mungon fare, sigurimi i burimeve të jetesës bëhet krejtësisht i pamundur
ndërkohë që, për disa arsye të tjera,edhe nevojat për funksionimin e jetës
individuale dhe familjare, paraqiten më të shtuara. Për këto arsye, këtë
pjesë të skemës do ta vlerësoja për një mbështetje më të plotë e më të
shtuar me fonde pensionale. Pensioni i pleqërisë merret në një moshë kur
ke realizuar vite të caktuara pune apo kontributive, ndërsa pensioni i invaliditetit përftohet në momentin që problemi shfaqet, gjithnjë në një moshë
relativisht më të vogël.
Pension i plotë i pleqërisë, me plotësimin e moshës ligjore, përfitohet
me më shumë vite pune apo kontributive, ndërsa pensioni i invaliditetit,
në të gjitha rastet, jo vetëm për shkak të formulës së llogaritjes por, më
shumë për shkak të momentit kohor kur ai vjen, merret më me pak vite të
tilla, shpesh me minimume të kësaj pjese, jo pa ndikime këto në masën e
pensionit; pensioni i pleqërisë është dhe jepet për kontributin shumëvjeçar
të personit që ky i fundit të jetojë ekonomikisht i sigurtë pra, në një farë
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mënyre më shumë i shërben vetë individit ndërkohë që pensioni i invaliditetit vërtetë përftohet nga individi por, për arsye të moshës relativisht më
të vogël, ai i shërben jo vetëm atij por është shumë i nevojshëm edhe për
familjen, për mirërritjen dhe edukimin e fëmijve.1)
Pensioni i pleqërisë merret dhe është pa kthim, ndërsa ai i invaliditetit
për një pjesë të personave është i kthyeshëm për shkak të riaftësimit të tyre
shëndetësor dhe rikthimit në punë apo në veprimtari të tjera të dobishme.
Krahasuar me pensionet e pleqërisë, numri i invalidëve mund të shtohet në periudha të caktuara më shpejt por, ndërkohë edhe paksimi i numrit
të tyre si rregull, ndodh në një përqindje më të madhe, sa për shkak të
riaftësimit shëndetësor, po aq, në mos më shumë, edhe për shkak të koeficientit më të lartë të vdekshmërisë së kësaj pjese vunerabël të shoqërisë.
Individët në marrëdhënie të gjatë pune, ata që kontribuojnë për pensionin
e pleqërisë, mund të gjejnë hapësira për të përmirësuar pagat, sidomos
në vitet e fundit të punës, ndërsa për invalidët kjo mundësi nuk ekziston,
sepse për to pagat janë arkivuar me kohë, ndërkaq edhe llogaritjet e masës
së pensionit.
Nga ana tjetër, invalidët si grup tërësor interesi, për shkak të disa ndikimeve në formulën e llogaritjes së pensionit, të një prapambetje relative
në kohë, sa i përket rivlerësimit të koefiçientëve për bazën e vlerësuar,
lidhja korelative midis kontributeve nga njera anë dhe përfitimeve në anën
tjetër paraqitet më e dobët.2) Ndaj, edhe për këtë shkak, masa mesatare e
pensioneve të invalidëve vazhdon të qëndrojë në nivele më të ulëta, ndërsa
brenda këtij grupi, edhe luhatjet e masës së tyre ndaj një niveli të caktuar
janë më të pakta, pasi lëvizin gjithnjë në një interval më të ngushtë.
Skema publike e sigurimeve shoqërore duke qenë solidare, duke
u ndërtuar me të tilla parime, doemos edhe me përmbajtjen humane në
brendinë e saj, nuk shpërndan përfitime vetëm mbi bazën e madhësisë së
kontributeve. Për një varg arsyesh, ajo zbaton tashmë edhe parimin e rishpërndarjes së fondeve. Në një dokument të ILO-s theksohet se: “Sigurimi
shoqëror është një nevojë shoqërore dhe ekonomike për të luftuar varfërinë

1) Në strukturën moshorë të invalidëve të punës që trajtohen me pensione, mesatarisht rreth 70%
prej tyre i përkasin moshës 41-60 vjeç, ndërsa moshës 41-50 vjeç afro 30%.
2) Me kriteret dhe formulën e llogaritjes së pensionit, lidhja midis kontributeve të depozituara
dhe përfitimeve është më e dobët në periudhat e para, ndërsa me kalimin e viteve ajo sa e vjen e
bëhet më e fortë, qoftë dhe vetëm për shkakun e rritjes së ndikimit të bazës së vlerësuar.
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dhe përjashtimin shoqëror si dhe për të promovuar zhvillime dhe shanse të
barabarta.” 3) Ndaj, pikërisht tek pjesa e invaliditetit, ka më shumë nevoja
për rishpërndarje më të studiuar e më të favorshme të fondeve pensionale.

2. Pensionet e invaliditetit, ecuria dhe disa prirje në zhvillimin
e tyre
Zhvillimi i skemës publike të sigurimeve shoqërore pas vitit 1990 rezulton me përmasa numerike të shtuara.E përbashkëta e skemës publike
është rritja vëllimore në dy anët e bilancit të saj,në kontribute e përfitime,
shtimi i profileve të rinj,si dhe zgjerimi në degë të ndryshme si në kontri
bute ashtu dhe në krahun e përfitimit. Nuk mund të mos vihet në dukje se
për këto lloj zhvillimesh ka ndihmuar konceptimi integral i skemës dhe
miratimi i ligjit të sigurimeve shoqërore si dhe i legjislacionit tjetër i kësaj
fushe në pajtim me konventat europiane e botërore.
Nga ana tjetër, rritja e përmasave të skemës,me shtimin e pandërprerë
të numrit të përfituesve, për shkak të veprimit të shumë faktorëve është
shoqëruar edhe me ndryshime në strukturën e tyre. Sigurisht që kësaj prirjeje i është nënshtruar edhe fusha e pensioneve të invaliditetit. Numri i
këtyre të fundit, në këto gati 30 vite është rritur ndjeshëm, madje me ritme
më të larta se pensionet e pleqërisë. Shtimi i numrit të pensioneve të invaliditetit ndër vite e periudha, krahasuar me ato të pleqërisë duket qartë edhe
në Tabelën 1.4) Ndërsa dinamikën e shtesës për pensionet e invaliditetit në
përgjithësi dhe veçmas për pensionet urbane të invaliditetit dhe ato rurale,
e pasqyron edhe grafiku përkatës. (Grafiku1).
Të dhënat krahasuese të pensioneve të invaliditetit midis viteve të
marra në analizë, që janë përfaqësuese për tre faza zhvillimi, flasin për
ndryshime që mund t’i përmbledhim si vijon:6)
i) Gjatë fazës së parë, që përfshin vitet 1994-2004, numri mesatar vjetor i pensioneve të invaliditetit ka qenë rreth 30 mijë. Ndryshe, në vitin
2004 ky numër ishte pak më shumë se 31 mijë, ndërkohë që në vitin 1994
ishin 26.5 mijë pensione invaliditeti. Pra, në të gjithë vitet e fazës së parë

3) Materiali i Konventës mbi Standartet Minimale të Sigurimeve Shoqërore… Sesioni 101,
Gjenevë, 2012.
4) Të dhënat sipas raporteve vjetore të ISSH-së dhe përpunuar nga autori.
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fusha e pensioneve të invaliditetit karakterizohet nga një lloj qëndrueshmërie, me një rritje të vogël të numrit të tyre. Kështu, për periudhën mëse
10 vjeçare (1994-2004), numri i pensioneve të kësaj natyre është rritur me
rreth 5 mijë, ose rritje mesatare vjetore me rreth 2%.
Tabela 1. Numri i invalidëve krahasuar me numrin e përgjithshëm të
pensionistëve, në tre vite që i përkasin tre periudhave 5)
Emërtimi
Invalidë
gjithsej
-Urban
-Rural
Pensione
gjithsej
-Urban
-Rural

2020

Rritja në %
2004/1994 2014/2004 2020/2014

68.779

69.648

118.4

219.1

101.3

27.809
3.576

61.200
7.579

63.099
6.549

127.8
75.3

220.1
211.9

103.1
87.4

471.592

553.831

585.483

665.863

117.4

105.7

113.7

315.334
156.258

370.936
182.895

436.337
149.146

550.420
114.443

117.6
117.0

117.6
81.5

126.1
77.4

1994

2004

26.514

31.385

21.766
4.748

Vitet
2014

Burimi: Raportet vjetore të ISSH-së për vitet përkatëse.

Grafiku 1

5) Të dhënat për vitet 1994, 2004, 2014 dhe 2020 janë sipas gjendjes më 31.12 të vitit përkatës.
6) Janë zgjedhur këto vite sepse secili prej tyre përmbyll një fazë të caktuar të fushës së pensioneve
të invaliditetit. Për zhvillimet sasiore por dhe cilësore, periudhën prej fillimit të zbatimit të ligjit
7703 të Sigurimeve Shoqërore e deri në vitin 2020, e kemi ndarë në tre faza: 1994-2004; 20052014; dhe 2015-2020.
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Nëse do t’i analizonim dy pjesët përbërse të pensioneve të invaliditetit,
pra, pensionet urbane dhe ato rurale, do të sillnim zhvillime ndryshe, po
ashtu edhe disa specifika. Nëse në vitin 1994 ishin rreth 4700 pensione
rurale invaliditeti, në vitin 2004 ky numër ka zbritur në rreth 3600 të tilla.
Rënia reflekton daljen nga skema pensionale të një pjese prej invalidëve,
për shkak të mos rikomisionimit por,edhe nga koefiçienti i lartë i vdekshmërisë së këtij grupi.
Nga ana tjetër, në këto vite, mosplotësimi i kriterit ligjor, pra mungesa
e qënies në marrëdhënie pune të tyre në momentin e shfaqjes së sëmundjes
apo të atij të komisionimit është shoqëruar më një numër më të pakët të
invalidëve të trajtuar me pension invaliditeti. Kjo ka ndodhur edhe për
shkak se në zonat rurale, mundësia e punësimit të forcave aktive të punës
ka qenë gjithnjë e më vogël ndërkohë që, edhe largimi në emigracion apo
migrimi drejt qyteteve dhe zonave urbane përfshiu një pjesë jo të pakët të
forcave aktive të punës.
Ndryshe ka ndodhur me pensionet urbane të invaliditetit. Gjatë periudhës 1994-2004, ato janë shtuar,edhe pse rritja është relativisht e vogël:
diferenca midis dy viteve ekstreme 2004 – 1994 del rreth 6000 pensione
invaliditeti. Pavarësisht përmasave, kjo shtesë në sektorin urban spjegohet
me nivelin relativisht më të lartë të zënies me punë, për shkak të ritmeve
më të shpejta të zhvillimit të ekonomisë së tregut, për hapjen dhe zgjerimin
e bizneseve të ndryshme në sektorë të tillë si tregtia, shërbimet, ndërtimi
etj., të cilët punësuan me siguracione një pjesë të fuqisë punëtore. Kësisoj,
përballja potenciale me kriterin ligjor përkatës e invalidëve në sektorin
urban, krahasuar me ata ruralë ka rezultuar me shanse relativisht më të
shtuara për të qenë përfitues të pensionit të invaliditetit, pas shfaqjes së
sëmundjes apo komisionimit përkatës.
Gjithësesi, pengesë kryesore për shtimin numerik të pensioneve të invaliditetit në të dy sektorët (urban dhe rural), kanë qenë kryesisht kriteret
ligjore të përfitimit të tyre. Të drejtën për tu trajtuar me pensione invaliditeti e kishin vetëm ata persona të cilët sëmundja apo momenti i komi
sionimit i zinte në mardhënie pune apo me statusin e të siguruarit për llo
gari të sigurimeve shoqërore. Kështu parashihej në nenin 35 të ligjit 7703,
datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
ii) Në vitin 2005 dhe vit mbas viti, deri në fund të vitit 2014 (që përbën
dhe fazën e dytë), numri i pensioneve të invaliditetit ka ardhur në rritje të
shpejtë. Dhe, nëse në vitin 2004, numri i pensioneve të invaliditetit ishte
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rreth 32 mijë, në fund të vitit 2014 numri përkatës i pensioneve të kësaj
fushe arriti në afro 69 mijë. Pra, ky grup i pensioneve brenda periudhës 10
vjeçare u shtua me rreth 37 mijë,ose me një shtesë mesatare vjetore prej
rreth 3700 pensione, e barabartë me më shumë se 11% për çdo vit. Veçoria
e kësaj periudhe qëndron edhe në faktin se për çdo vit janë deklaruar dhe
caktuar mesatarisht afro 6000 pensione të reja invaliditeti. Ndërsa diferenca prej rreth 2500 pensionesh, midis pensioneve të reja të caktuara dhe
shtesës vjetore është rrjedhojë e humbjes të së drejtës nga rikomisionimi
për një pjesë syresh, si dhe nga mbyllja e pensioneve për pjesën tjetër,
rrjedhojë e humbjes së jetës të përfituesve invalidë.
Edhe këtë fazë zhvillimi, nëse e shohim sipas dy pjesëve përbërëse
(pensione urbane invaliditetit dhe pensione rurale), të dyja këto janë shtuar
vit pas viti, pak a shumë me ritëm të njëjtë. Në fund të fazës së dytë (2004),
krahasuar me fillimin e saj(1994), pensionet urbane dhe rurale të invaliditetit janë shtuar përkatësisht 2.2 dhe 2.1 herë. Arsyet e kësaj shtese që
tashmë pritej janë pothuajse të njëjta: çlirimi në fillim të kësaj faze (viti
2005) nga barriera ligjore deri atëherë për të qenë në marrëdhënie pune në
momentin e komisionimit nga stuktura përkatëse, si dhe e drejta për t’u
përfshirë në rikomisionim edhe të atyre individëve të cilët, nga ky moment
e përpara, dispononin një kërkesë të refuzuar për shkak të mosplotësimit
të kritereve ligjore.7) Ndërkaq, gjatë kësaj faze, për shkak të ritmeve disa
herë të larta të shtesës së pensioneve të invaliditetit, krahasuar më tërësinë
e pensioneve pësoi rritje të dukshme edhe pesha specifike e tyre në tërësinë
e përgjithshme të pensioneve, duke arritur në nivelin rreth 12 për qind.
Kapërcimi sasior që përfshiu fushën e pensioneve të invaliditetit gjatë
fazës së dytë është shoqëruar edhe me disa specifika. Më së pari, shtimi
i numrit të invalidëve ka përfshirë pothuajse të gjithë pjesët përbëse të
kësaj fushe,megjithëse disa prej tyre kanë ulje në ritme. Nga një analizë
profesionale të bërë nga ekspertë të ISSH-së, në fund të vitit 2012 (pra
gati në përfundim të fazës së dytë), krahasuar me vitin 2005, reflektohen
ndryshimet si në ritme ashtu dhe në strukturën disa planëshe të pensioneve
të invaliditetit. Kështu, në raport me skemën e sigurimeve shoqërore, invalidët rezultojnë me ulje në strukturë për punëmarrësit (nga 29 në 17.6%),
për bujkun privat nga 19.3 në15.8%, me ulje gjithashtu për punëdhënësit,
7) Ligji nr.9277, datë 21.4.2005, ndryshoi nenin 35 në ligjin 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet
Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, duke hequr kushtin që në momentin e komisionimit
invalidët duhet të ishin në mardhënie pune pra, me pagesë të kontributeve të sigurimeve shoqërore.
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për personat fizik, si dhe për ata të sigurimit vullnetar. Ndërsa brenda kësaj
periudhe, vit pas viti u shtua numri dhe u rrit pesha specifike e invalidëve
vetëm me burimin “të pasiguruarit” e momentit, të cilët gjatë fazës së
parë (1994-2004), nuk e patën këtë të drejtë për shkak të ligjit në fuqi.
Kësisoj, në vitin 2012, rreth 55% e pensioneve të reja të invaliditetit ishin
me burim nga kontigjenti i të pasiguruarve.8) Potencialisht, përmes këtij
statusi të ri pra, të pasiguruarit e deridjeshëm shtuan gradualisht peshën e
tyre specifike, jo vetëm për rastet e reja por dhe në tërësinë e pensioneve
të invaliditetit.
Ndërkaq, në dinamikën, strukturën dhe në numrin e pensioneve të invaliditetit duhet nënvizuar se janë edhe disa faktorë të tjerë, përveç efekteve të ndryshimit të nenit 35 të ligjit bazë të sigurimeve shoqërore. Sepse
po nga ndryshimet ligjore të prillit të vitit 2005 (neni 37/1), u përftua e drejta edhe për pension të reduktuar. Rrjedhojë e këtij ndryshimi ligjor, numri
i pensioneve të invaliditetit u shtua si mesatare e krejt fazës së dytë me mbi
7 mijë raste. Nga ana tjetër, pensionin e pjesshëm, në vitet e fundit të fazës
së dytë,e përfitonin gati 10 mijë persona, rreth 65% e të cilëve rezultonin
jo kontribues të momentit. Edhe pse kjo pjesë e kohës së invalidizimit, për
efekt të pensionit të ardhshëm të pleqërisë u njihej vjetërsi pune, ndërsa
kontributet për ta subvencionohen nga buxheti i shtetit.
Krahas faktorëve të mësipërm, duhet thënë se shtimin e numrit të invalidëve, në një farë mënyre e ka stimuluar edhe niveli i periudhës minimale të sigurimit, në funksion të pensionit plotë të invaliditetit, e cila
gjithësesi është më e vogël krahasuar me kuotën për pension të plotë të
pleqërisë. Po kështu, rritja e moshës mesatare të popullatës, rritja e nivelit
të kulturës shëndetësore, zhvillimi i shkencës mjekësore me aparatura dhe
metoda që zbulonin sëmundjet në fazat e hershme janë faktorë, të cilët me
ligjësitë e tyre të zhvillimit kanë ushtruar ndikim, disa për shtimin e numrit
të invalidëve, të tjerë në drejtimin e kundërt, pra për pakësimin e tyre.
iii) Faza e tretë (vitet 2015-2020), i përket periudhës së fillimit të
zbatimit të reformës së fundit në fushën e sigurimeve shoqërore, në veça
nti të atyre të pensioneve. Gjatë kësaj periudhe, siç shihet nga të dhënat e
tabelës 1 dhe grafikut përkatës, vërehet një frenim në shtimin e numrit të
pensioneve të invaliditetit. Vitet e kësaj periudhe bartin një gjendje stanja
cioni në numrin e përgjithshëm të pensioneve të kësaj fushe. Në vitin 2020,

8) Materiali analizë i arkivuar në ISSH, viti 2013.
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krahasuar me 2014, numri i pensioneve të invaliditetit është shtuar më pak
se 1 mijë, ose vetëm 1.3%. Madje, edhe kjo rritje ka ndodhur vetëm për
pensionet urbane të invaliditetit, pasi për ato rurale vërehet një pakësim i
ndjeshëm, rreth 13%, midis dy viteve ekstreme të periudhës.
Në pakësimin relativ të pensioneve rurale të invaliditetit nuk ka ndikuar vetëm zvogëlimi i numrit të popullsisë rurale apo rënia e numrit të
përgjithshëm të pensioneve rurale të pleqërisë. Ashtu si dhe në fazat e
tjera, kryesore edhe në këtë prapambetje relative ka rezultuar mundësia
më e vogël e punësimit me siguracione të popullsisë me banim në territorin e fshatit. Nga disa përllogaritje, rreth 60% të efektit frenues në ritmet e
shtimit të pensioneve të invaliditetit gjatë periudhës 2015-2020, ka ardhur
nga mosplotësimi i kriterit të ri ligjor: “për të patur një vit punë apo kontribute në pesë vitet e fundit”. Ky efekt mund të ishte edhe më i thellë nëse
për një pjesë të invalidëve të komisionuar,sidomos në vitet e para të kësaj
faze, nuk do të merrej e mirëqenë koha e fillimit të invaliditetit e para vitit
2015, kur një kërkesë e tillë ligjore nuk ekzistonte.
Nga ana tjetër, dy vitet e fundit të kësaj faze, kryesisht gjatë vitit 2020,
si rrjedhojë e pandemisë të Covid-19 është vënë re një lloj frenimi të kërkesave për t’u shpallur invalidë, janë regjistruar vonesa në komisionime për
të caktuar statuset përkatëse etj. Nuk ka qenë pa ndikim edhe koefiçienti
më i lartë i vdekjeve në këtë grup interesi, për shkak të efektit Covid-19.
Me këtë të fundit madje, shpjegohet edhe një pjesë jo e vogël e rënies së
numrit të pensioneve të invaliditetit në vitin 2020 (69.648 invalidë), krahasuar me vitin 2019 (70.501). Ndërkaq, në këto vite, po me të njëjtat arsye
shpjegohet rënia më e thellë e pensioneve rurale të invaliditetit.
Faza e tretë e zhvillimeve në pensionet e invaliditetit mund të konsi
derohet me një status të mesëm, kur krahasohet me fazën e parë dhe të
dytë. Ndërsa në fazën e parë kërkohej ligjërisht të ishe i siguruar në momentin e komisionimit,në fazën e dytë, siç e analizuam, kjo kërkesë ligjore
u hoq ndërkohë që, në fazën e tretë pra, me fillimin e zbatimit të reformës
së fundit, për të përfituar pensionin e invaliditetit, krahas ndryshimeve në
formulën e llogaritjes u shtua kërkesa për të patur së paku një vit punë me
siguracion ose kontribute në pesë vitet e fundit, nga momenti i shfaqjes së
sëmundjes apo i komisionimit nga struktura përkatëse.9)

9) Ligji 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar
me nenin 21, të ligjit 104/2014, datë 31.07.2014.
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3. Përmirësimet ligjore, për një vlerësim më të mirë të fushës
së invaliditetit
Brenda skemës publike,fusha e invaliditetit “rrethohet” nga shumë
probleme të natyrës shëndetësore, të procedurës në hapat e vërtetimit të
paaftësisë, në vlerësimin e saj nga komisionet e specializuara të të gjithë
niveleve, në plotësimin e kushteve ligjore për të përfituar një masë të caktuar pensioni,e cila edhe kjo jo rrallë shoqërohet me probleme në evidencimin dhe përfshirjen në llogaritje të të gjithë viteve të punës apo të atyre
kontributive etj. Por, me përfundimin e procedurës dhe krejt këtyre proçeseve, si të aplikimit ashtu dhe llogaritjes, invalidëve në trajtim u intereson:
sa rezulton masa e pensionit, ndërsa për institucionin dhe studiuesit ka
rëndësi edhe pozicioni i këtij pensioni si dhe i të ardhurave të invaliditetit
në mesataren e përgjithshme të këtyre dy treguesve; si ecën riaftësimi
shëndetësor i invalidëve, për atë pjesë që mund të rehabilitohen; sa i drejtë
është proçesi i komisionimit shëndetësor etj.
Në vite dhe periudha të ndryshme kohore kjo pjesë e skemës ka njohur
zhvillime, rritje dhe përmirësime. Mirëpo çështja shtrohet se a i jepet vendi
i duhur e dinjitoz këtij grupi kontribuesish në skemën publike të siguri
meve shoqërore, a qëndron trajtimi financiar i invalidëve në përputhje
edhe me përmbajtjen humane të skemës publike? Me gjithë përpjekjet për
të zgjeruar dhe ngritur vertikalisht përfitimet në fushën e invaliditetit, të
dhënat tregojnë se përsëri invalidëve të punës nuk u sigurohet mbulim i
plotë nga pikëpamja e gjerësisë, nuk marrin vlerësimin e duhur në këndvështrimin e trajtimit financiar. Një përfundim i tillë, logjikisht vjen nga
luhatjet e shumta të numrit të personave në nevojë, të atij numri që herë
nuk trajtohet me përfitime, herë tjetër i marrin ato (pensionet e invaliditet,
shënimi imi-H.H), për shkakun e vetëm të ndryshimeve të ligjit.10) Prandaj, për të parë se si ndryshimet ligjore kanë ndikuar në përmasën e këtij
grupi përfituesish, do të sjellim përmes dy tabelave (2 dhe 3), po ashtu dhe
grafikisht (2 dhe 3), vendin që zenë pensionet e invaliditetit në tërësinë
e pensioneve, si dhe masën mesatare mujore të pensionit të invaliditetit,
krahasuar me të njëjtin tregues për pensionet e pleqërisë.11)

10) Nuk po flasim për gjetjen e “saktë” të këtij numri, as për trajtime, potencialisht, të çdo njerit
prej tyre.
11) Ka dhe ndonjë tjetër faktor që vepron në përmasën relative të këtij grupi të pensioneve.
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Tabela 2. Pensionet e invaliditetit kundrejt pensioneve gjithsej, 1995-2020
Në %

Treguesit
Pensioni i
invaliditetit
- urban
- rural
Pensione
gjithsej
Treguesit
- urban
- rural

1994

1999

2004

2008

2014

2016 2018

2020

5.62

5.8

5.7

8.8

11.7

11.3

11.0

10.4

6.9
3.0

7.6
2.3

7.5
2.0

11.1
3.4

14.0
5.1

13.1
5.3

12.4
5.6

11.4
5.7

100

100

100

100

100

100

100

100

1994
100
100

1999
100
100

2004
100
100

2008
100
100

2014
100
100

2016 2018
100 100
100 100

2020
100
100

Burimi: Raportet vjetore të ISSH-së, sipas viteve. Përpunuar nga autori.

Nga të dhënat e tabelës del se në vitin 1994 ato përfaqësonin 5.6% të
totalit të pensioneve dhe për krejt vitet e fazës së parë mesatarisht pothuajse po kaq, në vitin 2008 niveli relativ i tyre arriti në afro 9% dhe për disa
vite radhazi nga fundi i fazës së dytë, mesatarisht në afro 12%. Ndërsa në
vitin 2020, pesha e pensioneve të invaliditetit zbriti në 10.4 përqind dhe,
mesatarisht po kaq në gjithë vitet e kësaj faze. Dukshëm shfaqet luhatja
e pensioneve të invaliditetit ndaj pensioneve gjithsej, nga në më pak se
6% në fazën e parë, në afro 12% në fazën e dytë, ndërsa në fazën e tretë,
në vazhdim, niveli relativ i pensioneve të invaliditetit në tërësinë e pensioneve është mesatarisht 10.5%, pra i zvogëluar në përmasa (grafiku 2):
Numri i vogël i pensioneve të invaliditetit në fazën e parë, ndryshimet
gjithashtu të pakëta në vitet e kësaj faze dhe rënia e tyre në fazën e tretë,
më shumë janë rrjedhojë e ndryshimeve në kriteret ligjore të përfitimit se
sa nga arsye të gjendjes reale shëndetësore të personave të invalidizuar. Në
vitin 2005 u hoq kushti i qënies me statusin e të siguruarit në momentin
e shfaqjes së sëmundjes, së bashku me kushtin për të realizuar periudhën
minimale të sigurimit, prandaj në fazën e dytë u vërejt një shtim i përvitshëm i pensioneve të invaliditetit, duke arritur në fund të kësaj faze 12 për
qind kundrejt tërësisë së pensioneve. Prej këtej shihet se, në fazën e parë
dhe më pak në fazën e tretë, një numër jo i pakët i invalidëve shëndetësorë
nuk janë trajtuar financiarisht nga skema publike e pensioneve. Në këtë
proçes, për disa shkaqe që i kemi sjellë edhe në çështjen e dytë, më shumë
të penalizuar rezultojnë të jenë invalidët e sektorit rural.
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Grafiku 2
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Nëse llogaritim vetëm numrin e pensioneve të invaliditetit në fund
të fazës së dytë, krahasuar me vitin e fundit të fazës së parë rezultojnë të
jenë mijëra individë që për disa vite radhazi nuk janë trajtuar me pensione
invaliditeti. Po kështu, edhe gjatë fazës së tretë e në vazhdim, rënia relative
e numrit dhe e peshës së tyre në tërësinë e pensioneve, sipas disa përllo
garitjeve edhe nga komisioni i ekspertizës mjekësore, tregon se invalidët
shëndetësorë të patrajtuar me pensione, vetëm nga shkaku i ndryshimit të
fundit të kriterit ligjor (2014), arrijnë në qindra vetë çdo vit.
Zhvillime të tilla, sipas gjykimit tim nuk konsiderohen aspak normale,
pasi me asnjë lloj shkaku nuk justifikohet përjashtimi mekanik i këtij kontigjenti inavalidësh. Argumenti pse ata nuk kanë një vit punë me siguracion në pesë vitet e fundi, nga momenti i shfaqjes së sëmundjes, nuk
mund të ketë vlerë aq sa të invalidizuarit e kësaj kategorie të mos trajtohen
financiarisht nga skema publike, aq më tepër në momentet më të vështira
për jetën dhe ekonominë e tyre familjare.
Përkundrazi, numri i invalidëve që mund të trajtojë skema publike
nga njëra anë, duhet të jetë për të gjithë kontribuesit potencialë të skemës, ndërsa në anën tjetër, sa më pranë plotësimit të nevojave të tyre, në
kompesim të të ardhurave të munguara nga ndërprerja e punës. E kundërta,
të paktën në këto dy tregues nuk duhen të jenë produkt i ndryshimeve li
gjore që, herë stimulojnë herë vendosin kufizime, herë bëjnë lëshime herë
shndërrohen në pengesë në vendosjen e kritereve. Kur sëmundja shfaqet
dhe vërtetohet me statusin e tyre shëndetësor, numri dhe përfshirja e të
sëmurve në pensione pas kësaj është dhe duhet të jetë në vartësi të faktorëve të tjerë.
Nëse ndryshimi i fundit ligjor është vendosur për të nxitur punësimin
e njerëzve, nuk është kjo një nga mënyrat efikase për këtë qëllim. Aq më
tepër, kur personat që aplikojnë për pensionin e invaliditetit i kanë vitet
kontributive. Prandaj,jam i mendimit që kushti ligjor i deritanishëm lipset
të abrogohet, për t’i dhënë mundësi trajtimit financiar nga skema publike
këtij kontigjenti të invalidizuar nga ana shëndetësore. Krahas këtij përmirësimi, i cili lipset të jetë afatgjatë dhe, mbase edhe me prapaveprim,
gjykoj se ndjehet nevoja edhe për të tjera përmirësime ligjore si: në fushën
e zgjerimit të numrit të punësuarve me kontribute të paguara, sidomos
duke institucionalizuar format e kontrollit dhe penalitetet që mënjanojnë
punën e zezë; rishikimin e tarifave për kontributet shëndetësore, sidomos
duke përgjysmuar këtë tarifë për punëmarrësit edhe në sektorin privat, për
t’ia kaluar gjysmën tjetër punëdhënësve etj.
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Treguesi tjetër me rëndësi që mund të shërbente për të njohur pozicionin vlerësues të invalidëve nga skema publike është niveli i trajtimit
mujor financiar të tyre. Për arsye që njihen, kryesisht nga rritja apo indeksimet, sigurisht që ky tregues ka pësuar shtim nga njëra fazë në tjetrën.
Në vitin 2020 për shembull, masa mesatare mujore e pensionëve urbane
të invaliditetit rezulton 14.4 mijë lekë ndërsa në vitin 2016 ishte 12.8 mijë
dhe, në vitin 2010 afro 11 mijë lekë në muaj. Nga ana tjetër, dallon niveli
relativisht i ulët i masës mujore të pensioneve rurale të invaliditetit, i cili
për të njëjta vite është vetëm rreth 50% të nivelit të pensioneve urbane të
të njëjtit lloji. Gjithashtu, të njëjtat raporte si në pensione, pothuajse ruhen
edhe në të ardhurat mujore për invalidët e punës sipas viteve e fazave.12)
Kësisoj, ky tregues mesatar është vetëm rreth 10% më i lartë se pensionet mujore, me luhatje të vogël ndër vite. Ndërkohë, masa e të ardhurave
që shton pensionet mujore të invalidëve, në vitet e fazës së tretë është
zvogëluar, për shkak se janë tkurrur llojet e kompesimeve dhe përfitimeve
për invalidët, përtej pensionit mujor.
Zhvillimet komplekse si më sipër, për pensionet urbane dhe rurale
të invaliditetit, si dhe të ardhurat mujore që mesatarisht i shtohen këtij
pensioni,shprehin vetëm nivelin mesatar mujor të tyre. Sepse në anën tjetër,
vlerësimi financiar nga skema publike për kategorinë e invalidëve të punës
mund të vështrohet edhe në disa drejtime të tjera. Me vlerë mund të qe ai
në raport me nevojat, të cilat mund t’i përmbante treguesi i minimumit
jetik që më së pari duhej përllogaritur dhe pastaj përditësuar. Gjithësesi, në
mungesë të kësaj qasjeje, referencë për vlerësimet financiare të pensioneve
të invaliditetit mund të shërbente edhe krahasimi i tyre me pensionet e
pleqërisë, si dhe me të ardhurat e tyre mujore. Niveli dhe raportet midis
tyre shihen të qarta në të dhënat e tabelës së mëposhtme, si dhe në grafikët
përkatës:
Nga analiza e të dhënave, mund të evidencojmë disa dukuri:
i) Masa mesatare mujore e pensioneve të invaliditetit rezulton të jetë
relativisht e ulët. Aktualisht, vetëm afro 14.4 mijë lekë në muaj për pensionet urbane, ndërsa për ato rurale pak më shumë se gjysma e kategorisë
urbane.
12) Në të ardhurat mujore të invalidëve, veç pensionit, përfshihet edhe kompesimi i energjisë
elektrike etj.
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Tabela 3. Pensionet mesatare mujore të invaliditetit krahasuar me ato të
pleqërisë, 2009-2020
Pensioni mesatar mujor i
invaliditetit (në lekë)

Pensioni i invaliditetit
ndaj pensionit të pleqërisë,
(në %)
2009 2014 2016 2020

2009
2014
2016
2020
Pensioni i
invaliditetit
- urban
10.289 12.593 12.803 14.398 85.5
- rural
4.915
6.113
6.595
8.239
73.8
Pensioni i
pleqërisë
- urban
12.032 14.710 14.873 15.732 100
- rural
6.656
7.381
8.556
9.295
100
Burimi: Raportet vjetore të ISSH-së dhe përpunime të autorit.
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ii) Ndër vite e sipas fazave, vërehen ritme shtese të ulëta të masës
financiare të pensioneve të invaliditetit. Në vitin 2020, krahasuar me vitin
2014 përshembull, masa financiare mesatare mujore për pensionet urbane
është shtuar vetëm 12.4%, ndërsa për ato rurale 34.7%.
iii) Shtesa e të ardhurave mesatare mujore për invalidët urbanë dhe
ruralë të punës, në të dy vitet ekstreme të kësaj faze (2020 - 2014), rezulton
të ketë ecur thuajse me të njëjtat ritme.
Dukuria kryesore që e bën të dallueshëm fushën e pensioneve të invaliditetit është jo vetëm niveli relativisht i ulët i tyre brenda llojit, por
veçanërisht niveli më i ulët i tyre në krahasim me pensionet e pleqërisë.
Kësisoj, pensionet urbane të invaliditetit, për vitet në secilën prej fazave
rezultojnë sa 85-91% të masës mesatare mujore të pensioneve të pleqërisë,
ndërsa akoma më të ulëta rezultojnë pensionet rurale të invaliditetit kundrejt atyre të pleqërisë.
Mbështetur në analizën e të dhënave shumëvjecare; në përcaktimin
e disa prej faktoreve që sjellin nivelin relativisht të ulët të pensioneve të
kësaj fushe; mbështetur në strategjinë dy-dimensionale që rekomandohet
në rezolutën e Konventës Europiane të vitit 2011 që “progresivisht (Stra
tegjia -shënimi imi, H.H) siguron nivele më të larta të sigurimeve shoqërore
tek sa më shumë njerëz që të jetë e mundur..”,13) për këto dhe për të tjera
arsye i përmbahem mendimit se kjo situatë duhet ndryshuar përmes disa
ndërhyrjeve ligjore:
Së pari, gjykoj se formula që përcakton nivelin e kërkuar të viteve të
punës mund të ndryshojë e të përmirësohet në favor të invalidëve. Mund
të kthehet përsëri si më parë (mosha minus 20 pjestim për dy, ose mosha
minus 20 shumëzuar me tre të pestat. Apo edhe të tjera variante). Përmes
këtij ndryshimi, patjetër do të shtohej numri i invalidëve për marrjen e
pensionit të plotë, të tjerë do të shtonin masën, për shkak të afrimit me
kushtet për pensionin e plotë. Ndërsa çdo hapësirë tjetër që parashihet në
legjislacion, qoftë edhe neni përkatës i ligjit që përcakton se “Shuma e
përgjithshme e pensionit (të invaliditetit), nuk mund të jetë më e vogël se
75% e pagës minimale në shkallë vendi” 14) ndihmon por nuk mund t’i japë
masën e nevojshme mesatare mujore tërësisë së pensioneve të invaliditetit,

13) Strategjia e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, kapitulli “Sigurime shoqërore për të
gjithë”.
14) Ligji 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, neni 36.
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pasi numri i invalidëve që plotësojnë kushtin e pensionit të plotë është i
pakët dhe, akoma më i pakët është ai numër, i cili, edhe pse me pension të
plotë, arrin të plotësojë këtë kufi të pagës neto në shkallë vendi.
Së dyti, për t’i ardhur në ndihmë invalidëve që kanë nevojë për kuj
desje të vazhdueshme të një personi tjetër (neni 38 i ligjit), si dhe për të
ndihmuar edhe më shumë invalidët me fëmijë në ngarkim deri në moshën
18 vjeç, apo deri në 25 vjeç, kur këta studiojnë apo janë të paaftë për punë,
në të dy këto profile mund të shihet mundësia për një vlerësim financiar
më të lartë, si duke rritur kuotat, ashtu përmes një tavani më të lartë. Sepse
në rastin e shtesës, për shembull 5% mbi pensionin bazë për një fëmijë në
ngarkim, jo në pak raste rezultojnë të ardhura gati të papërfillshme, për
shkak të masës së ulët të pensionit bazë.
Së treti, një numër i caktuar invalidësh,para pak vitesh u hoqën nga
skema e trajtimit më pensione sociale, për shkak se rezultonin me kontri
bute në skemën e sigurimeve shoqërore, edhe pse me pak vite pune. Pastrimi i skemës së invalidëve të lindur, po themi nga kategoria e atyre me kontribute në skemë, për mendimin tonë ishte një sipërmarrje e nevojshme.
Mirëpo kthimi i tyre në skemën publike të sigurimeve shoqërore përmes
komisionimit mjekësor, solli një ulje të pensioneve apo të të ardhurave
mujore të tyre, shpesh drastike, sidomos për ata me pak vite pune apo
kontributive, deri në dhjetë të tilla. Në këto kushte, sikurse kam shkruar
edhe më parë, gjykoj se duhet të vendoset një nivel dysheme i pensionit të
invalididitetit, jo më pak se masa mujore e të ardhurave që marrin invalidët
“pa kontribute” që trajtohen nga Shërbimi Social Shtetëror.15)
Krahas me përmirësimet ligjore, në fushën e invaliditetit ndjehet
nevoja edhe për disa lehtësime proçeduriale që kanë të bëjnë me zgjatjen e
studiuar dhe me kritere të afateve të rikomisionimit, në vijimësi me kritere
mjekësore të përditësuara, e më të asimilueshme për vendimarrjen; me
unifikim të proedurave, sidomos për disa drejtori rajonale, çka do ta bënte
më të fortë lidhjen midis gjendjes shëndetësore të invalidëve dhe përfitimeve financiare të tyre; me marrëdhëniet më të qarta të invalidëve me
punësimin e deklaruar të tyre, për të shmangur kështu “përplasjet” sociale,
kur një pjesë syresh ndërpresin punën apo për gjendjet debitore etj.

15) Gazeta Shqipëtare, viti 2019, Intervistë për disa çështje të fushës së pensioneve.
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Përfundime
Pensionet e invaliditetit përbëjnë një pjesë me rëndësi të skemës publike të sigurimeve shoqërore. Invalidët e punës aktualisht janë gati 70 mijë
vetë, ose rreth 10 për qind e numrit të përgjithshëm të përfituesve të skemës. Ecuria e kësaj pjese ka përvijuar ndër vite dhe sipas fazave, disa
dukuri të veçanta në përmasat sasiore të zhvillimit. Kështu, në fazën e
parë (1994-2004), pensionet e invaliditetit kanë lëvizur sipas viteve në intervalin 26-32 mijë, me një shtesë vjetore rreth 500 të tilla. Në fazën e dytë
(2005-2014), numri i pensioneve të invaliditetit është shtuar mesatarisht
në çdo vit me rreth 3 mijë. Ndërsa në fazën e tretë (2015-2020) nuk shënohet ndonjë shtesë dhe numri i pensioneve qëndron në nivelin e viteve të
fundit të fazës së dytë.
Arsyet e luhatjeve të tilla, në numër dhe në peshën e tyre ndaj tërësisë
së pensioneve janë më shumë të natyrës ligjore, rrjedhojë ndryshimeve në
kriteret e përfshirjes së invalidëve në trajtime financiare nga skema publike. Pikërisht, me ndryshimin ligjor të vitit 2005, që hoqi barrierën e të
qenurit të siguruar për t’u trajtuar me pension invaliditeti, apo përfitimin
edhe të pensionit të reduktuar të këtij lloji, shpjegohet shtesa e shpejtë e
numrit të pensioneve të invaliditetit, duke arritur në mëse dyfishimin e tyre
në fund të kësaj faze, pra në fund të vitit 2014. Po kështu, edhe qëndrue
shmëria e numrit të pensioneve të invaliditetit apo stopimi në peshën e tyre
specifike, për vitet 2015-2020, kryesore në shkaqe kanë kushtin e vënë në
ligjin e ndryshuar në vitin 2014, për të patur një vit punë ose kontribute në
pesë vitet e fundit nga momenti i shfaqjes së sëmundjes.
Ligji dhe kriteret e vëna në të kanë kufizuar numrin e pensioneve,
sidomos në fazën e parë, por edhe në të tretën,në këtë aktualen, kanë lënë
jashtë trajtimit me pensione nga skema publike ndër vite mijëra persona,
edhe pse me statusin e invalidit nga ana shëndetësore. Kjo situatë shihet
qartë jo vetëm nga krahasimi i numrit të pensioneve midis fazave, por dhe
nga pesha e sotme ndaj tërësisë së pensioneve në nivelet e palëvizshme,
rreth 10%. Prandaj, për të realizuar një përfshirje më të gjerë të invalidëve
të punës në skemë, sigurisht të atyre me kontribute, do të ishte e arsyeshme
ndryshimi në pikën 2 të nenit 35 të ligjit, që kushtëzon përfitimin e pensionit me kushtin për të patur së paku 12 muaj sigurim shoqëror në pesë
vitet e fundit.
Nga ana tjetër, nisur nga niveli relativisht i ulët i masës mesatare të
pensionit të invalidëve në raport me ato të pleqërisë, ndërkohë që duhet
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të jetë ndryshe, kjo do të kërkonte përsëri ndryshime në formulën e llogaritjes së periudhës së punës për të përfituar pensionin e plotë. Kuota më e
ulët e viteve të punës apo atyre kontributive për pensionin e plotë (duke e
shumëzuar për shembull me 3/5 diferencën e moshës me numrin 20), do të
ndikonte në shtimin e arsyeshëm të masës mesatare të pensionit të invaliditetit. Ashtu siç mund të ishin më të larta kuotat favorizuese në dy nenet e
tjera (nenet 38 dhe 39) të ligjit bazë të sigurimeve shoqërore. Ndërkohë që,
për invalidët e punës, të cilët për shkak të viteve të pakëta të kontributive
rezultojnë në llogaritje me pensione minimale, do të ishte e arsyeshme të
vendosej ligjërisht një nivel dysheme, që mund të jetë jo më pak se masa
mujore e të ardhurave që jep Shërbimi Social Shtetëror për invalidët e lindur apo, për ata pa asnjë histori pune.

Literatura:
1. Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e
Shqipërisë”.
2. Ligji nr.9277, datë 11.4.2005 “Për disa ndryshime në ligjin 7703 Për Sigurimet
Shoqërore…”
3. Ligje dhe akte të tjera nënligjore për sigurimet shoqërore, pas viteve 1990.
4. Raporte vjetore, botime të ISSH-së, për vitet 1994-2020.
5. ILO, “Drejtimi i Sigurimeve Shoqërore”, Budapest 2005.
6. Materiale të Konventës mbi Standartet Minimale të Sigurimeve Shoqërore, Sesioni
101, Gjenevë, 2012.
7. Strategjia e Organizimit Ndërkombëtar të Punës, “Sigurime Shoqërore për të
Gjithë”, material në internet.
8. Shtojca: “Konventa mbi standartet minimale të sigurimeve shoqërore”, 1952
(Nr.102).
9. Revista “Demografia”, nr.2, 2016; nr.1, 2020.
10. Gazeta Shqiptare, viti 2018 dhe 2019, shkrime të autorit për sigurimet shoqërore.

102

REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2021

kronikë

SHQIPTARËT NË RUMANI NË RRJEDHAT E
HISTORISË
Akademik Kopi KYÇYKU
Anëtar i Akademisë së Evropës Qendrore të Shkencave dhe Arteve.
Anëtar i Komitetit Drejtues Ndërkombëtar të Qëndrës së Studimeve
Ndërtnike dhe të Komunikimit pranë Akademisë Rumune.

Abstract

The study provides data on the national and cultural activity of the Albanians of
Romania from antiquity (when they are first mentioned) to the present day. The documents prove that Albanians of Romania, like Aromanians in Albania, have always been
an element of progress and understanding for their homeland and for the Romanian host
territories. A number of Albanian personalities, or of Albanian origin, have given great
contribution in the creation of the Albanian state, in the enrichment of modern Albanian culture and literature and in the preservation of the traditional Albanian-Romanian
friendship.
Key words: Albanians of Romania; Demographics;Albanian personalities; Albanian National Renaissance; Aromanians of Albania; Haemus.

Shqiptarët në Rumani - disa të dhëna demografike
Shqiptarët e Rumanisë përbëjnë një pakicë etnike që, sipas përfundimeve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2002, janë 520 vetë. Por shifra
e vërtetë e tyre besohet të jetë rreth 10.000. Kjo mospërputhje lidhet me
faktin se jo pak shqiptarë etnikë vetëdeklarohen vullnetarisht rumunë.
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Lidhur me ecurinë demografike, mund të pohojmë se më 1595 ishin
15.000 shqiptarë, më 1893: 30.000; më 1920: 20.000. Në Bukuresht, më
1930: 4.670 (4.247 flisnin gjuhën amtare shqipe); në Dobruxhën e Jugut
dhe në Moldavi, më 1940: 40.000; në Dobruxhën e Jugut e në Moldavi,
më 1995: rreth 15.000. Nuk ka shkolla as kurse të rregullta për mësimin e
gjuhës shqipe.
Duke nisur me ilirët e Mirditës dhe të Jugut të Dalmacisë, - stërgjyshër
të shqiptarëve të sotëm, - nga fisi i pirustëve, një numur i madh mjeshtë
rish në nxjerrjen e në përpunimin e bakrit u çuan nga administrata romake
për shfrytëzimin e pasurive të Maleve Apuseni (Malet Perëndimorë) në
Rumani.
Në epokën feudale, lufta kundër sundimit otoman njeh veprime paralele dhe të përbashkëta të të dy popujve tanë. Janosh Huniadi apo Janku
i Hunedoarës bashkëpunoi ngushtë me heroin tonë kombëtar Gjergj Kastrioti -Skënderbeu në fushatat antiosmane, sidomos në mars 1443. Është
i njohur gjithashtu, veprimi i njëkohshëm mbrojtës kundër osmanëve, që
ndërmorën në gjysmën e dytë të shekullit XV, nga njëra anë Stefani i Madh
(1457-1504) dhe nga ana tjetër Skënderbeu.
Shqiptarët i hasim më dendur në Rumani sidomos qysh prej messhekullit XVI si barinj, ushtarë, truproja të sundimtarëve vendës, tregtarë
e më pas si emigrantë politikë.
Prania e Bashkësisë shqiptare në Trevat Rumune dëshmohet me dokument për herë të parë në Vllahi, në kohën e sundimit të Mihal Trimit.1)
Në një raport të autoriteteve habsburgase në Transilvani, thuhet se mbi
15.000 shqiptarë fituan të drejtën të banonin në krahinën e Muntenies.
Mjaft luftëtarë shqiptarë u bashkuan me ushtrinë e Heroit rumun Mihai
Trimit. Këtë e dëshmojnë shumë dokumente dhe informacione të kohës.2)
Aga Leka, njëri nga kapedanët më të njohur të ushtrisë së M.Trimit, ishte
shqiptar.
Me prejardhje shqiptare ka qenë edhe sundimtari Vasile Lupu (16331653). Pjesën më të madhe të jetës Vasile Lupu e kaloi në Moldavi, ku ushtroi një numur të madh funksionesh të larta dhe mori pjesë në kryengritjen
e bojerëve moldavë kundër ofiqarëve grekë aty.3)

1) Historia e Rumanisë, vëll. II, f. 872, 950.
2) Shih: Nikolae Iorga, Historia e Mihal Trimit, Bukuresht, 1935, vëll. I, f. 250, 264.
3) K. K. Xhuresku, Historia e Rumanisë, Bukuresht, 1944, vëll. III, f. 81.
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Prania e shqiptarëve në Rumani është e lidhur edhe me kryengritjen e
vitit 1821. Ata bënin pjesë në ushtrinë e Tudor Vladimireskut, çka dëshmohet nga një morì dokumentesh.
Shqiptarët apo “arnautët” i hasim edhe në trupat e Eterisë, nën koma
ndën e Aleksandër Ipsilantit, duke luftuar kundër otomanëve, si dhe në
radhët e trupave të komanduara nga luftëtari i mirënjohur Sava në të gjitha
operacionet, derisa u vranë krahas tij dhe gjithë luftëtarëve të tjerë në Bukuresht, më 7 gusht 1821.4)

Naum Veqilharxhi
Ndër pjesëmarrësit në kryengritjen e 1821-it, përmendim shkrimtarin
dhe atmëmëdhetarin e famshëm shqiptar Naum Veqilharxhi -Bredhin, i cili
pat luajtur rol të rëndësishëm në Rilindjen tonë Kombëtare. Për praninë e
Veqilharxhit në kryengritjen e Vladimireskut bën fjalë edhe kronikani grek
Ilia Foteinos, në një punim të posaçëm që ka shkruar për këtë eveniment.
Rilindasi i shquar e shihte pjesëmarrjen e vet në kryengritje si ndihmesë
për çlirimin e popujve të Ballkanit nga zgjedha otomane.5)
Pó për Veqilharxhin, “lindur në komunën e Vithkuqit, në Shqipëri, në
afërsi të qytetit të Voskopojës”6) jepen të dhëna se ka banuar shumë vjet në
qytetin rumun Braila, ku, duke u marrë me tregti, ia doli mbanë të grumbullonte një pasuri të madhe, me të cilën mendoi t’i futej punës për zgjimin
e vetëdijes kombëtare të shqiptarëve”.7) Për këtë qëllim ai hartoi një alfabet
të posaçëm për gjuhën shqipe.

4) Dokumente mbi Historinë e Rumanisë, Kryengritja e 1821-it, v.cit., vëll. I, f. 224, 393; vëll.
II, f. 51, 274, 275, 306, 308, 359.
5) Shih Viktor Papakostea, La participation de l’écrivain albanais Vechilhargi à la révolution de
1821, Balcania, vëll. VIII, Bukuresht, 1945, f. 187 - 191. Dokumente mbi Historinë e Rumanisë,
Kryengritja e 1821-it, Bukuresht, 1959 - 1962, vëll. II, dok. Nr. 98, f. 143, si dhe Memorja e 12
korrikut 1821, të cilën bojerët e strehuar në qytetin Brashov, ia dërgonin carit të Rusisë. Në të thuhej:
“Mbledhja e bojerëve, duke shqyrtuar përmasat e së keqes dhe se qëllimi i rebelit Vladimiresku
ishte shfarosja e klasës së bojerëve dhe instaurimi i një sistemi plaçkitës, ... vendosi që të tërhiqemi
në një vend më të sigurtë...” (Po aty, dok. Nr. 153, f. 228). Dokumente të tjera, të ngjashme, shih në
Historinë e Rumanisë, të cituar më lart, vëll. I, f. 330, 343, 431); vëll. II, f. 294, 303; vëll. III, f. 37,
57, 258. Dokumente të tjera, të ngjashme, shih në Historinë e Rumanisë, të cituar më lart, vëll. I, f.
330, 343, 431); vëll. II, f. 294, 303; vëll. III, f. 37, 57, 258.
6) Th. Kapidan, Rumunët endacakë, Bukuresht, Bukuresht, 1942, f. 66, 70.
7) Shih edhe Kristaq Prifti, Uniteti Kombëtar dhe Pavarësia, në “Probleme të Pavarësisë së
Shqipërisë”, Tiranë, 1987, f. 108.
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Shqiptari tjetër i shquar, Vangjel Zhapa nga Labova e Kryqit, sipas
dokumenteve e ndihmoi Veqilharxhin me të holla.8) Sprovën e Veqilhar
xhit e njihte edhe Hahni. Në “Albanische Studien” (Studime Shqiptare),
Jena, 1854, ai e citon me emrin Vuthakuleje, sipas komunës së vendlindjes,
Vithkuqit.
Po aty gjejmë edhe një shpjegim historik për alfabetin e mëparshëm të
shqipes. Me këtë alfabet, Veqiharxhi përpiloi dy abetare, njërën më të lehtë
dhe tjetrën disi më të vështirë, dhe u nis për t’i botuar në Konstandinopojë.
Atje ia arriti qëllimit, por pas një viti u vra nga agjentë të kishës greke,
të cilët nuk e shihnin me sy të mirë zgjimin e ndërgjegjjes kombëtare të
shqiptarëve përmes shkollimit në gjuhën amtare.9) Rëndësi ka që abetaret
e Veqilharxhit u shpërndanë në të gjitha trevat shqiptare.
Është me interes të vemë në dukje se në Akademinë Rumune të Shkencave ruhet një letër e dërguar nga disa banorë të Korçës, më 22 prill 1845,
me të cilën e falenderojnë Naum Veqilharxhin për abetaret dhe i kërkojnë
ekzemplarë të tjerë të saj.
Me vdekjen e Veqilharxhit ideja e zgjimit kombëtar përmes kultivimit
dhe përdorimit të gjuhës shqipe u zbeh për dekada të tëra tek shqiptarët e
Rumanisë. Duhej pritur viti 1880, që një grusht shqiptarësh mendjendritur,
me banim në Bukuresht, të inkurajuar nga hovi që kishin marrë asokohe
shkollat arumune, të viheshin në lëvizje për ngjizjen e një rrethi, i cili do të
merrej me çeljen e shkollave në gjuhën amtare për shqiptarët.

Familja Gjika
Familja Gjika, e mirënjohur për ndihmesën e shquar në historinë e
Rumanisë, siç dihet, është me prejardhje shqiptare. Ajo u ka dhënë Moldavisë dhe Trevave Rumune shumë vojvodë (sundimtarë), duke filluar
me George Vodën, i quajtur Gjikë Arnauti, tregtar, të cilit Vasile Lupu i
dha titullin bojer, ndërsa Porta e Lartë e emëroi sundimtar në Moldavi më
1658, e deri tek Grigor Aleksandër Gjika, sundimtar i Moldavisë në periudhën maj 1849-tetor 1853 dhe tetor 1854-qershor 1856. Kjo familje pat

8) Postolache, Nicolae, Vangjel Zhapa, nga Broshteni në Athinë, piketa evropiane, Muzeu
Kombëtar i Bujqësisë, Slobozia, 2004.
9) Shih Th. Kapidan, Ndihmesa e rumunëve në rilindjen e Shqipërisë, Graiul Romanesc, viti II,
nr.1, f. 4.
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rënë në sy për mirë qysh në shekullin XVII, kur u identifikua me interesat
dhe shqetësimet e atëkohëshme të Viseve Rumune. Shembulli më kuptimplotë në këtë drejtim është protesta që Grigor Gjika III i dërgoi më 1775
Portës së Lartë, kur zyrtarët kryesorë otomanë i dhanë Austrisë Moldavinë
Veriore, pra Bukovinën. Kjo protestë u bë shkak për vrasjen e tij në qytetin
rumun Jash më 1777.
Po ashtu, vojvodët e familjes Gjika, në shekullin XVIII ndihmuan
zhvillimin e arsimit në Moldavi. Nga gjiri i familjes Gjika ka dalë edhe
Elena Gjika, e njohur sidomos me pseudonimin e saj letrar Dora d’Istria,
fëmija e pestë e panit Mihallaq Gjika dhe e Katinka Gjikës. Elena u lind
në Bukuresht më 22 janar 1828. I ati kishte vëllezër sundimtarët Grigor
Dhimitër Gjikën dhe Aleksandër Gjikën, të dy pasardhës të George Vodës.
Pra, njëri prej paraardhësve të Elena Gjikës i përkiste një familjeje, e cila,
prej 160 vjetësh, ishte e lidhur ngushtë me historinë dhe problemet e Viseve Rumune.
Për disa dhjetëvjetsha rresht, asnjë grua tjetër, përveç Zhorzh Sandit,
nuk ka gëzuar popullaritet aq të madh në botën intelektuale evropiane sa
Dora d’Istria.
“Është vërtet e habitshme se sa shumë dije u grumbulluan në mendjen
e kësaj gruaje të jashtëzakonshme dhe me sa lehtësi mundte t’i nxirrte në
front saherë duhej zhvilluar ndonjë betejë. Sepse ajo ka qenë një predikuese me kredo prej luftëtari. Liberalizmi antiklerikal pat gjetur tek ajo
një mbrojtëse të palodhur. Po ashtu edhe e drejta e kombeve për të jetuar” është shprehur për të historiani erudit dhe politikani Nikolae Iorga, në
parathënien e punimit “Dora d’Istria” të Magda Nikolaesku Ioan.
Dora d’Istria ka shkruar në gjuhën frënge studime letrare, social-politike, filologjike, etnografike, shënime udhëtimi etj, duke trajtuar çështje
dhe evenimente nga vende të ndryshme. Ndër to, shumica lidhen me Shqi
përinë, kauzën e së cilës e bëri të njohur në shtetet evropiane: “La nationalité albanaise d’apres les chants populaires” (Paris, 1866); “Fyletia e
arbanare prej kohëve të lashta” (Në “Revue des deux mondes”, 15 maj
1866); “Les écrivains albanais de l’Italie méridionale” (Athinë, 1867);
“La nazionalità albanese secondo i canti popolari” (Kozencë, 1867); “Gli
albanesi musulmani” (Firence, vëll. I, 1868; vëll. II dhe III, 1870); “Affaires de l’Albanie” (Athinë, 1872); “Gli Albanesi in Rumenia. Storia dei
principi Ghica nei secoli XVII, XVIII e XIX dai documenti inediti degli
archivi di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Constantinopoli ecc” (Firence,
1875).
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Dora d’Istria ka shfaqur ndjenja dashamirësie edhe ndaj Rumanisë.
Për të konkretizuar çka sapo thamë, po riprodhojmë fragmente të shkëputura nga veprat e saj: “Prindërit tanë do të kishin tepër të lumtur po qe se
do t’u ish dashur të luftonin vetëm kundër tartarëve dhe turqve. Flamuri i
Trajanit nuk do të qe poshtëruar para Gjysmëhënës. Nuk qenë bijtë e Muhametit ata që i lyen duart me gjakun e Mihal Trimit, por ushtarët e Perandorisë Apostolike! Nën Konstandin Brankoveanun, perandorakët, zotër të
vendit, na u bënë më armiq se sa vetë myslimanët, për shkak të plaçkitjeve
e dhunës që ushtruan” (Në “Gli eroi della Rumenia”, 1856, paragraf i riprodhuar sipas Nikolaesku Magda Ioan, Dora d’Istria, Bukuresht, f. 44,
me parathënie të Nikolae Iorgës).
“Më dukej se në pëshpëritjet e ëmbla, të përsëritura nga jehonat e maleve, dëgjoja emrat e Radut, Mirçeas, Jankut, Aleksandrit të Mirë, heronj
të harruar të një epoke të madhërishme, luftëtarë guximtarë të një lufte
titanike...”.10) “Shkëmbi më shterp është parajsë për atë që i ka qenë djep...
Po kur vendlindja jonë na shfaqet në ëndrrat tona e zbukuruar me të gjitha
shkëlqimet? Rumania është kaq e kamur dhe e bukur, saqë fëmijët e saj nuk
mund të mendojnë për të përveçse me ngrohtësi të thellë”.11)
“Liria, lumturia e vendit tim - ja shqetësimet që do të mbushin këtej
e tutje krejt jetën time. E larguar nga fati, nga fëminia ime, nga brigjet e
dashura të Dambovicës sime, nuk kam rreshtur asnjëherë së qëni pjesë e
vendlindjes, fatet e së cilës kanë përbërë objektin e përsiatjeve të mia të
përhershme” (Nga dedikimi i Dora d’Istrias, titulluar “Vëllezërve të mi rumunë”, në veprën e saj “La Suisse allemande”, Gjenevë, 1854. Ky paragraf
është riprodhuar sipas A. Vaskuleskut, “Dora d’Istria”, Bukuresht, 1941,
f. 14). Ndër veprat e tjera të Dora d’Istrias, vlen të përmendim: “La vie
monastique dans l’Eglise orientale”, Bruksel, 1855; “Les roumains et la
papauté”, Athinë, 1856; “Osservazioni sull’organizzazione dei Principati
Danubiani”, Torino, 1856; “Un principe straniero nella Moldo-Valachia”,
1856; “La propaganda austro-rumena nei Principati Danubiani”, 1856;
“La Roumanie et L’Eglise orthodoxe”, Bruksel, 1857; “La nationalié roumaine d’après ses chants populaires”, 1859; “Un été au bord du Danube”,
1861.

10) Këto radhë janë shkruar nga Elena Gjika fill pasi Ion Heliade Radulesku i pat lëçitur disa nga
poezitë e tij.
11) Po aty, f. 410.
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Si përfundim, Dora d’Istria, “albanese d’origine, romena di nascita”
(shqiptare nga prejardhja, e lindur rumune), sikurse shkruhet mbi pllakën
përkujtimore të Varrezave të Trespianos (Firence), ku ruhet hiri i saj, ka
qenë shkrimtare e gjuhës frënge, e njohur dhe e çmuar lart prej bashkëkohësve në Evropë e më tej. Mbi të gjitha, me anë të artikujve, studimeve
dhe veprës së saj madhore në tërësi, Dora d’Istria ka dhënë ndihmesë
të jashtëzakonshme në paraqitjen e mbrojtjen e Çështjes Shqiptare para
opinionit ndërkombëtar.

Rumania - mbështetëse për patriotët e Rilindjes shqiptare
Pjesëmarrja dhe ndihmesa e shqiptarëve në mjaft ngjarje historike në
Trevat Rumune, duke nisur me gjysmën e dytë të shekullit XVI, është një
realitet entuziast e frymëzues për mirëkuptimin midis popujve. Në këtë
kontekst, natyrisht, ka vendin e vet aspekti komplementar dhe pikërisht ajo
që theksuam: mbështetja e fuqishme që patën në Rumani, në shekujt XIXXX, luftëtarët për pavarësinë dhe mbrothtësinë e Shqipërisë.
Nga fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX, kanë zhvilluar
veprimtari shumë shoqëri shqiptare, si “Shpresa” e “Bashkimi”. Prania e
tyre në territorin e Rumanisë dhe përkrahja e dhënë prej Shtetit Rumun,
kanë qenë elemente pozitive në përgatitjen e përlindjes e të zgjimit të
ndërgjegjjes sonë kombëtare.
E quajmë të udhës të japim në vazhdim disa fragmente nga vlerësimet
e bëra nga disa personalitete politike dhe organe shtypi të Shqipërisë, që
i bëjnë jehonë përkrahjes së Rumanisë për çështjen kombëtare shqiptare:
“Nuk mund të mohojmë që, gjatë historisë, kombi ynë ka gjetur kurdoherë
strehim në të bukurën Rumani dhe për këtë ne duhet t’i jemi mirënjohës...
Si ne, ashtu edhe historia vetë, nuk mund të mohojë që Rumania, si vendi
i parë i çliruar nga zgjedha e huaj, i çeli dyert e shtëpisë së saj për të
shtypurit e tjerë dhe shtëpia e saj u bë një çerdhe për çlirimin e të gjithë
vëllezërve të tjerë më të vegjël ballkanikë”.12)
“Asnjë shqiptar nuk mund të harrojë se në territorin e Rumanisë është
organizuar dhe është shpallur Pavarësia e Shqipërisë.” (Xhaferr Ypi,
ministër e deputet, Deklaratë në Parlament, më 25 nëntor 1930.)13)
12) Shih “Shqipëria dhe Rumania”, në Rilindja Shqiptare, datë 25 shkurt 1928, AMAE, Fondi
Shqipëria, vëll. 26, faqe 34.
13) Shih edhe AMAE, Fondi Shqipëria, 2 / Konventa A.19.
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“Nuk do të harrojmë asnjëherë se, në kohët kur nacionalistët shqiptarë
përndiqeshin anekënd nga armiqve të kombit tonë, vetëm në Bukuresht ata
kanë gjetur mbështetje, nga ku filluan të përhapnin idenë kombëtare”.14)
“Kombet shqiptar e rumun, të vendosur gjeografikisht në njërën dhe
në tjetrën anë të Gadishullit Ballkanik, kanë histori të përbashkët. Këtu
e gjysmë shekulli më parë, kur nacionalistët tanë ishin të përndjekur në
Shqipërinë e robëruar, Rumania ka qenë i pari shtet ballkanik, ku refu
gjatët shqiptarë gjetën strehim e përkrahje... Pavarësia e Shqipërisë, e cila
u kundërshtua me të gjitha mënyrat nga disa shtete ballkanike u prit në
Rumani me entuziazëm dhe pa ndonjë prapamendim”.15) “Shqipëria ushqen për Rumaninë ndjenja të mirënjohjes së thellë për ndihmën që i ka
dhënë në konstituimin e saj dhe për simpatinë që i ka treguar me këtë rast
dhe që atëhere e këtej”.16)
Pas Kongresit të Berlinit (1878), që nuk pranoi të merrte parasysh
kërkesat për autonomi të territoreve shqiptare, siç dihet, u formua Li
dhja Shqiptare e Prizrenit, me atributet e një qeverie kombëtare. Shqiptarët e Rumanisë krijuan shoqëri kulturore me pikësynime të qarta për të
mbështetur Lëvizjen e Çlirimit Kombëtar Shqiptar, e cila ka hyrë në histori
me emrin Rilindja Kombëtare Shqiptare. Në këtë periudhë numuri i shqi
ptarëve të Rumanisë u ngjit në shifrën 30.000, që u ngulitën kryesisht në
qytetet Bukuresht, Braila, Konstancë, Plojesht, Krajovë, Kalarash, Jash,
Fokshan, për të punuar si tregtarë, mjeshtra artizanë, por edhe mjekë, avokatë, arkitektë, ndërtues etj.
Ndër shoqëritë kulturore të shqiptarëve të Rumanisë përmendim
“Shoqërinë e të Shkruarit Shkronja Shqip”, themeluar më 1881, si degë e
asaj të Stambollit; shoqëria “Drita”, më 1884, me degë në shumë qytete,
nën kujdesin e së cilës ushtroi veprimtarinë e saj një shkollë normale për
përgatitjen e mësuesve që dërgoheshin më pas në shkollat me mësim
dhënie në gjuhën shqipe, që po hapeshin në Shqipëri; një institut shqiptaro-rumun; u botuan mjaft gazeta e revista, ndër të cilat “Drita” në Braila,
më 1887 dhe “Shqiptari”, në Bukuresht, më 1888, në shqip e rumanisht, që
shpërndaheshin në krejt mërgatën shqiptare.
14) “Shqipëria dhe Rumania”, Gazeta e Korçës, numur 1207, 6 qershor 1931. Shih edhe AMAE,
Fondi Shqipëria, vëll. 26, f. 155.
15) “Shqipëria dhe Rumania, dy kombe miq përgjithmonë”, në “Besa”, numur 48, 14 shtator
1931. Shih edhe AMAE, Fondi Shqipëria, vëll. 26, f. 155.
16) Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, 25 janar 1937. Shih edhe AMAE, Fondi Shqipëria,
vëll. III, f. 115S dhe vëll. I, f. 150, 155; vëll. 26, f. 115, 118, 200, 216, 454-456.
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Rol të rëndësishëm në shtypjen e librave shkollore, të historisë e të
letërsisë, do të luante Shoqëria “Dituria”, e themeluar më 1887, si dhe të
tjera, që do të shkriheshin në një të vetme, më 1906, nën emrin “Bashkimi”.
Më 1905, në Konstancë kishte çelur dyert një shkollë shqipe nën
drejtimin e mjekut atdhetar Ibrahim Temo, e cila jepte mësim ditën e në
mbrëmje, sidomos për shqiptarët që kishin ardhur rishtaz në Rumani. Ndër
mësuesit e kësaj shkolle, ishte edhe poeti Asdreni (Aleks Stavre Drenova),
i cili do të bëhej sekretar i Kolonisë Shqiptare.
Në vitet 1856-1878 dhe në atë midis dy luftrave botërore, një bashkësi shqiptare jetonte edhe në rrethin Ismail, në Jug të Basarabisë, apo
Moldavisë së sotme. Kur u bë regjistrimi i popullsisë, në vitin 1930, atje
u deklaruan shqiptarë 1.776 vetë, çka përbënte 0,8% të popullsisë së atij
rrethi. Shqiptarë banonin edhe në Bolgrad, në lokalitetin Karakurt (sot:
Žovteneve, Ukrainë), pikërisht 1.754 shqiptarë, ose 62,4% e krejt popullsisë së atjeshme.

Veprimtari atdhetare dhe kulturore në vitet e fundit të
shekullit XIX
Le të bëjmë një prapakthim në kohë. Gjatë dy dhjetëvjetshave të fundit
të shekullit XIX, shqiptarët e Rumanisë zhvilluan një veprimtari të dendur
në të mirë të Rilindjes Kulturore të popullit shqiptar. Pas botimit të një sërë
studimesh nga dijetarët arbëreshë, rumunë, gjermanë, austriakë, italianë
etj,17) kujtojmë se Nikolae Iorga pat zbuluar gjurmën më të hershme të
gjuhës shqipe, në një formulë pagëzimi të vitit 1462.18)
Të nxitur nga sprovat e para të dijetarit të shquar shqiptar Kostandin
Kristoforidhi, i cili qysh më 1868 pat nisur të botonte në Stamboll pjesë
nga Bibla, të përkthyera në gjuhën shqipe, mjaft të rinj shqiptarë në Rumani, me Sotir Pandelin në ballë, zunë të punonin për një alfabet me gërma
latine, të cilat u shkonin për shtat tingujve të shqipes. Me këtë alfabet ata
synonin të nxirrnin në dritë librat e parë në gjuhën amtare.
17) Shih, B. P. Hashdeu, Le type syntactique homo-ille-bonus et sa parentele / Tipi sintaksor
homo-ille-bonus dhe të ngjashmit e tij, Bukuresht, 1880.
18) Shih, N. Iorga, Notes et extraits pour servir a ‘Histoire des Croisades au XV-e siecle / Shënime
dhe ekstrakte në ndihmë të Kryqëzatave në shekullin XV, Bukuresht, 1915, f. 194. Shih edhe veprat
e autorëve G. Mayer, Shuschardt, Miklosich, F. Bopp, Biondelli, Ascoli, Dh. Kamarda etj.
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Veprimtarinë e tyre e vazhdoi Nikolla Naço, njeri me pak shkollë, por
me shumë energji, iniciativë dhe shpirt luftarak.19) I lindur në Shqipëri dhe
shqiptar brez pas brezi, me prejardhje nga Pogradeci, Nikolla Naço, pasi e
provoi fatin në tregti, ashtu si Veqilharxhi para tij, fillimisht në Egjipt, ku
u pasurua mjaft me shitblerjen e pambukut, në pragvitin 1884 u vendos në
Rumani, ku njëri nga të dy vëllezërit, Gjergji Naço, njihej tashmë si pasa
nik i madh.
Njëlloj si Veqilharxhi, Naço mendoi si ta vinte në punë pasurinë e
fituar me mund e djersë për t’i parë sa më shpejt bashkëkombësit e vet të
lirë e të shkolluar. Më 1884, ai themeloi të parën Shoqëri Kulturore Shqiptare “Drita”,20) me seli në Bukuresht.21)
Ngaqë në atë kohë shqiptarët më në zë të Rumanisë, që mbanin lidhje
me të afërmit e tyre në Shqipërinë e pushtuar nga otomanët, nuk mund të
zhvillonin politikë nacionaliste duke u regjistruar në ndonjë shoqëri që
shihej me sy të keq nga qarqet drejtuese të Stambollit, komiteti i parë i
Shoqërisë “Drita” ishte i përbërë thuajse tërësisht nga rumunë. Kështu,
kryetari i kësaj shoqërie ka qenë V. A. Ureke, nënkryetar D. Butkulesku,
ndërsa sekretarë dr. Leonte dhe M. Deshliu. Edhe shumica e anëtarëve të
komitetit ishin rumunë.
Më 1889, me propozim të Nikolla Naços, fillimisht sulltan Abdyl
Hamiti u shpall “Mbrojtës i Lartë” i Shoqërisë, ndërsa ish-kryetari dhe
ish-nënkryetari i saj u zgjodhën anëtarë nderi. Tani që Shoqëria kalonte
nën kujdesin e “Mbrojtësit të Lartë”, kryetar dhe nënkryetar të saj mund të
zgjidheshin shqiptarë. Kësisoj, shqiptari V. Batan u zgjodh kryetar, ndërsa
shqiptari tjetër, N.Naço, nënkryetar. Edhe shumica e anëtarëve të komitetit
ishin shqiptarë.
Më 1887, “Drita” mundi të krijonte degë në qytetet Braila, Fokshan,
Kalarash e Marashesht, duke zhvilluar një veprimtari të fuqishme për botimin e librave shkollorë dhe të fletëve të përjavëshme në gjuhën shqipe. Alfabeti që do të përdorej në këto botime, sipas pikës 4 të statutit të “Dritës”,
do të ishte latin, pikërisht ai që përdorte fleta periodike “Dituria” në Stamboll.

19) Shih Ismet Dërmaku, Nikolla Naum Naço, Vjetari Shqiptari, nr.402, Bukuresht, 1997, f.2732; Th. Kapidan, v. cit., f. 6.
20) Po aty.
21) Alfred Uçi, Kultura Kombëtare në rrjedhat e luftës për liri e pavarësi.
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Në Bukuresht filluan të dilnin shumë punime në gjuhën shqipe, ndër të
cilat përmendim epopenë kombëtare “Historia e Skënderbeut”, më 1898
(Shënojmë se para dy shekujsh e gjysëm, një punim italian për Skënderbeun është përkthyer në rumanisht në burgun e Milanos nga personaliteti
rumun Vlad Boculesku).22) “Historia e Skënderbeut”, sikurse dihet, përfaqëson kurorëzimin e veprës poetike të Naim Frashërit, testamentin e tij
letrar, që do t’u linte shqiptarëve të kudondodhur. Poemin e përshkon si një
fill i kuq thirrja e zjarrtë për çlirimin e Shqipërisë.23) Poet, historian, mora
list, pedagog, autor tekstesh shkollore dhe, para së gjithash atdhetar, Naim
Frashëri është vlerësuar nga qarqet intelektuale përparimtare rumune si një
nga figurat më të ndritëshme të Rilindjes Kombëtare Shqiptare.
Naim Frashëri, gjatë veprimtarisë së vet të gjithanshme, ka gjetur
përkrahje të fuqishme edhe në Rumani, ku botoi librat e parë. Më 1886,
Shoqëria “Drita” e Bukureshtit i botoi poemën e njohur lirike “Bagëti e
Bujqësi”, që i ngjan një himni poetik kushtuar njerëzve dhe natyrës shqi
ptare. Pó më 1886, në kryeqytetin rumun sheh dritën e botimit vepra e tij
“Histori e përgjithshme”, që do të pasohet më 1888, nga libri tjetër “Dituritë”.
Me këto vepra, Naimi i madh u erdhi në ndihmë shkollave të para
shqipe, duke u bërë edhe një nga përhapësit e parë të dijeve shkencore ndër
bashkatdhetarë e bashkëkombës.
Ndër veprat e tjera të poetit tonë kombëtar, që panë, gjithashtu, dritën
më herët a më vonë, në Rumani, përmendim “Lulet e verësë” (1890),
“Parajsa apo fjala” (1894), “Fjalë të urta” (1894), “Qerbelaja” (1898)
dhe, më në fund, - jo për nga rëndësia, - “Historia e Skënderbeut”, që e
zumë në gojë më lart.
Ndër shkrimtarët e tjerë shqiptarë, që kanë vepruar në atë periudhë
në trevat rumune, janë Jani Vreto, I. R. Terova, Papa K. Negovani, Mihal
Grameno e të tjerë.
Më 1887 filloi të dalë në qytetin rumun Braila gazeta “Drita”, ndërsa
një vit më vonë, në Bukuresht e përjavshmja dygjuhëshe (shqip e ruma
nisht) “Shqiptari” (“Albanezul”). Vlen të vihet në dukje se “Shqiptari”, me
disa ndërprerje, vazhdoi të botohej deri më 1903.
22) Shih N. Iorga, “Shqipëria dhe Rumania”, 1915, f. 8.
23) Shih Zija Xholi, Studimi “Naim Frashëri, mendimtar dhe patriot i shquar shqiptar”, nga i cili
është botuar një fragment në Gazetën letrare, Bukuresht, nr. 48, viti XIII, 25 nëntor 1965, f. 8. Shih
edhe Kristaq Prifti, “Uniteti Kombëtar... ”, v. cit., f. 114.
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Në Bukuresht, më 1891 botohet i famshmi “Apel à nos frères albanais”.24)
Më 1897 sheh dritën e botimit një gazetë e re, “Shqipëria”, e drejtuar
nga Visar Dodani, ndërsa një vit më vonë, “Ylli i Shqipërisë”, këtë herë në
tri gjuhë: shqip, greqisht e frëngjisht. Rumania, që u jepte strehim politik
revolucionarëve shqiptarë, shkollë, kishë,25) mjete materiale e financiare
për luftën çlirimtare në Shqipëri, ka qënë për shqiptarët e asaj periudhe një
atdhe i dytë.
Nikolla Naço, i cili më pas do të bëhej këshilltar i Presidentit të Republikës Shqiptare, Ahmet Zogut, në gazetën “Shqiptari”, Nr.16, viti 1888
shkruante: “Në një kohë që bijtë e Shqipërisë heqin të zitë e ullirit, burra
fisnikë, njerëz të mëdhenj të Rumanisë, me një dashuri të vërtetë vllazë
rore, na rrokin përqafe me ngrohtësi, na japin strehë për shpëtim, na japin
zemër në ndërmarrjen tonë, duke na dhuruar, në të njëjtën kohë, edhe të
holla, që të mund ta çojmë më tej veprën e filluar” (Në origjinal: “Kur të
bijt e Skiparisë langojnëna kata zjar burat, ta ndreçim neras ta mbadhen
ta Rumanisë me na ta vertet dasuri vallazariste na perqiafojna, na apan
spirt na panan qa kemi zana, na falin holta ta mundim ta mbarojma tamina
qa kemi nisur”).
Pothuajse në të gjithë artikujt e Nikolla Naços përsëritet konstatimi se
“shqiptaro-rumunët janë si dy vëllezër në një kërcell”, ndërsa lidhur me të
drejtat që u takojnë në Gadishullin Ballkanik, i njëjti autor theksonte: “Ne
shqiptaro-rumunët kemi të drejtë të themi fjalën tonë përsa u përket Maqedonisë, Shqipërisë dhe Epirit... sepse jeta e elementit shqiptaro-rumun
është jeta e Perandorisë Otomane”.

Rumania, mbështetje për shqiptarët në prag të Pavarësisë
Qeveria rumune e shihte me simpati të veçantë dhe me shumë tole
rancë veprimtarinë e shoqërive shqiptare, pavarësisht nga ankesat e protestat e Portës së Lartë, duke u dhënë zyrtarisht disa të drejta atdhetarëve

24) Thirrje vëllezërve tanë shqiptarë, i hartuar nga G. Meksi, Dervish Hima dhe atdhetarë të
tjerë. Shih gazetën “Bashkimi i Kombit”, numur 20, datë 25 janar 1944, në Arkivat e Ministrisë së
Punëve të Jashtme të Rumanisë, tash e tutje AMAE, Fondi Shqipëria, vëll. 26, f. 454.
25) Shih N. Iorga, Shqipëria dhe Rumania, Leksion hapës, i mbajtur në Bukuresht, në Institutin
e Studimeve të Evropës Juglindore, më 31 janar 1915.
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shqiptarë që vepronin në Rumani. Kështu, përmes Diplomës Mbretërore
Nr. 1815, të 9 shkurtit 1901, Nikolla Naços i njiheshin “ ... të drejtat civile
dhe politike të nënshtetasit rumun”.
Diplomati austriak Markgraf Pallaviçini, më 4 korrik 1903, i raportonte ministrit të vet të Jashtëm për një bisedë që patën zhvilluar në Këshi
llin e Legatës në Bukuresht baroni Flotov dhe mbreti Karol I i Rumanisë,
lidhur me daljen atje të disa numurave të rinj të gazetës “Shqiptari”: “Ma
dhëria e Tij, mbreti Karol I, është shprehur se e njeh prej 27 vjetësh Nikolla Naçon për burrë të ndershëm e gjakftohtë. Qeveria osmane shpeshherë
ka kërkuar dëbimin e tij nga Rumania, por këtu nuk shkohet sipas tekave të
sulltanit”. Në vazhdim të raportit, theksohet se Qazim Beu, përfaqësuesi i
Portës së Lartë, ka bërë shumë përpjekje pranë ministrit të Jashtëm rumun
që të pengojë daljen e gazetës “Shqiptari”.
Më tej përsëritet bindja e Karolit I për virtytet, krenarinë, besnikërinë
dhe çiltërsinë e shqiptarëve të Bukureshtit dhe dëshira e tij për t’i mbajtur
e mbrojtur, “meqë këta njerëz kurrë nuk kanë ditur të gabojnë, apo t’i
kapërcejnë kufijtë e lejuar”.
Atdhetarët shqiptarë të asaj kohe i quanin arumunët me të drejta të
barabarta në Gadishullin e Ballkanit: “Ne nuk bëjmë asnjë dallim ndërmjet
kombeve vëllezër shqiptar e maqedorumun dhe luftojmë njëlloj, si për interesin e njërit, ashtu edhe të tjetrit”.26)
Në shtator 1902, qeveria otomane kërkonte prej Legatës rumune në
Stamboll që t’i dorëzonte qeverisë rumune këtë komunikatë: “Komitetet
shqiptare që veprojnë në Rumani dhe që sulmojnë politikën e sulltanit, të
ndalohen, ndërsa ata që nuk janë nënshtetas rumunë të dëbohen sa më
parë”.27) Sulltani, vinte në dukje komunikata, e kërkonte një gjë të tillë
duke pasur parasysh marrëdhëniet e mira që ekzistonin midis Rumanisë e
Turqisë. Pas dy muajsh heshtjeje, autoritetet otomane e përsëritën kërkesën
më me forcë, duke këmbëngulur të zhbëheshin komitetet shqiptare, por qeveria rumune nuk ndërmori ndonjë masë kundër tyre.
Mirënjohja e shqiptarëve ndaj qeverisë rumune u shpreh sidomos në
Kongresin e Shqiptarëve, që u mbajt në Bukuresht më 1905. Ky Kongres,
i organizuar me nismën e princit Albert Gjika dhe të Kolonisë Shqiptare të
Rumanisë, me pjesëmarrjen e personaliteteve dhe përfaqësuesve të shquar

26) Artikulli “Përpara me Zotin”, në “Shqiptari”, numur 5, 1888.
27) Arkivat e Shtetit Rumun, Fond Shtëpia Mbretërore, D 27 / 1927, f. 15
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të kolonive të tjera shqiptare në mërgim, si dhe nga Shqipëria, vendosi
krijimin e një Komiteti Qendror me emrin “Kombi”, që do të udhëhiqte
lëvizjen çlirimtare shqiptare. Shtypi rumun e shqiptar u bënë jehonë të
fuqishme vendimeve të kongresit, duke theksuar faktin që punimet e
tij u zhvilluan në qetësi e me sukses të plotë, falë qëndrimit, si gjithnjë
dashamirës, të shtetit rumun.
A.Gjika do të deklaronte në Sofje se gjithçka ishte gati për një krye
ngritje në Shqipëri, me 50 mijë luftëtarë. As të hollat nuk do të mungonin.
Më 28 qershor 1905, ai deklaroi të njëjtën gjë edhe për gazetën “Adevarul”
(E Vërteta) të Bukureshtit.
Me rëndësi është edhe dëshmia e konsullit rumun në Janinë, i cili, në
një raport të gushtit 1908, përmend se në atë qytet kanë vajtur vëllezërit
Bajo e Çerçiz Topulli së bashku me çetën e tyre. Këta, para se të niseshin
në drejtim të Gjirokastrës, parakaluan para konsullatës rumune me flamuj
të shpalosur, duke shtënë me pushkë dhe duke brohoritur: “Rroftë Rumania që ka përkrahur me devotshmëri çështjen shqiptare!”

Mbledhje historike e shqiptarëve të Bukureshtit, nën kryesinë
e Ismail Qemalit
Një dokument që mban datën 5 nëntor 1912 bën fjalë për mbledhjen
historike të shqiptarëve të Bukureshtit, nën kryesinë e Ismail Qemalit, i cili
më pas do të shpallte në Vlorë Pavarësinë e Shtetit Shqiptar. Ismail Qemali, sikurse njoftonte gazeta “Universul” (Gjithësia), e datës 22.10.1912,
kishte mbërritur në Bukuresht një ditë më parë.
Në mbledhjen e sapopërmendur, të drejtuar nga Ismail Qemali, morën
pjesë Luigj Gurakuqi dhe figura të tjera të njohura, si: Aleksandër Stavre
Drenova (Asdren), Akile Eftimiu, Dhimitër Berati etj. Sipas dokumentit
përkatës, del qartë fakti se Shpallja e Pavarësisë dhe formimi i Qeverisë
së Parë Kombëtare Shqiptare janë vendosur në Bukuresht. Më poshtë po
japim të plotë proçes-verbalin e mbledhjes së Kolonisë Shqiptare të Bukureshtit, mbajtur nën kryesinë e Ismail Qemalit, ku u vendos për masat që
do të merreshin për Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë:
“5 nëntor 1912 (18 nëntor me kalendarin e ri, sh.y.)
Duke pasur parasysh rrezikun e madh në të cilin ndodhet sot gjendja e
Shqipërisë dhe duke marrë shkas nga ardhja e z. Ismail Beut në Bukuresht,
të nënshkruarit pjesëtarë të Kolonisë Shqiptare të këtushme, u mblodhën
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sonte nën kryesinë e z. së tij të vështrojnë e të përkujtojnë se me ç’mënyrë
e me ç’masa mund t’i bëjnë ballë gjendjes së sotme e të përpiqen që të mos
shkelen të drejtat e kombit e të Atdheut tonë.
Pasi të gjithë të mbledhurit e përgëzuan dhe iu falën nderit z. Ismail
Qemal Beut që deshi të mbetej për ca ditë në mes tyre e t’u jepte këshillat
e tij të vlefshme, ai u foli për gjendjen e Shqipërisë dhe masat që duhet të
marrin shqiptarët për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ndër të tjera, u kujtoi
edhe se lufta që duhej të bënin kishte si shkak të sipërfaqshëm lirinë e të
krishterëve të Turqisë, prandaj mund të dilte një rrezik për kombin shqi
ptar. Lipsej, pra, që shqiptarët, të cilëve nuk u kishte sjellë kurrë ndonjë
pengim a kundërshtim ndryshimi i besës, të lidheshin edhe më tepër me
njëri-tjetrin, të luftonin e ta mbronin veten si shqiptarë e për shpëtimin,
njohjen e forcimin e kombësisë së tyre.
Me këtë të vërtetë të njohur e të praktikuar nga të gjithë shqiptarët, u
bashkuan tërë të mbledhurit: ata theksuan se themeli e qëllimi i lëvizjes së
tyre kishte qënë e do të mbetej thjesht kombëtar.
E morën pastaj fjalën zotërinjtë Kristo Meksi, Akile Eftimiu, Athanas
Kantili, Dhimitri Zografi, Luigj Gurakuqi e të tjerë. Të gjithë, si për vete
e në emër të shokëve të tyre, thanë se kishin shpresë e besim të plotë në
udhën që u tregoi z. Ismail Qemal Beu e do të bënin sa të ishte e mundur
për t’u përpjekur me gjithë shpirt e me të gjitha mënyrat për shpëtimin e
Atdheut. Bashkë me të tjerët u bashkua edhe zoti Anastas Miho, i cili në
fillim u tregua i dëshpëruar nga mungesa e një organizimi të mirë në Shqi
përi. Zotërinjtë Dhimitër Berati e Milto Sotir shprehën dëshirën të venë në
Shqipëri e të punojnë bashkë me ata që do të përpiqen për këto qëllime.
Vendimet që u morën, ishin:
1) Duke qënë se qeveria otomane ndodhet në pamundësi të mbajë administrimin e vendit, duhet që shqiptarët të përmbledhin fuqitë e veta dhe
të themelojnë një komitet drejtues, i cili të marrë në dorë qeverimin e vendit e të përpiqet që kombi shqiptar të mos dalë i mundur e të mos mbetet në
çdo pikëpamje prapa kombeve të tjerë.
2) Të zgjidhet një komision prej shqiptarësh të ditur e të njohur, që
të dalin në Evropë, kur të jetë nevoja, për të mbrojtur në faqe të botës së
qytetëruar e të qeverive të mëdha, të drejtat kombëtare e vendore të popu
llit shqiptar.
3) Shqiptarët e Bukureshtit, që kurdoherë kanë qënë të parët në luftën
kombëtare, të zgjedhin një komitet prej disa vetësh, të cilët të jenë në lidhje
me komitetin e brendshëm e me qendrat e tjera të shqiptarëve të jashtëm
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dhe të bëjnë atë që mundet për të ndihur e për të mbrojtur Atdheun në ditën
e sotshme”.
Proçes-verbalin e kësaj mbledhjeje historike e ka mbajtur poeti dhe
publicisti shqiptar Asdren, njëri ndër pjesëmarrësit më aktivë të Kolonisë
Shqiptare të Bukureshtit.
Në ato momente kritike, Ismail Qemali dhe Luigj Gurakuqi, të dy të
ardhur nga Stambolli në ditët e para të nëntorit 1912, në prani të pjesëtarëve
të tjerë të Kolonisë Shqiptare të Bukureshtit, u konsultuan dhe, pas rrahjes
së mendimeve të lira, vendosën të hidhej hapi i parë drejt Shpalljes së Pavarësisë së Shtetit Shqiptar. Ata u shprehën se në këtë koloni kishin gjetur
gjithë ndihmën dhe mikpritjen dhe se ajo qe e vetmja që pati një organizim
dhe një shpirt të pastër kombëtar për këto ëndrra në këtë kohë kur rreziku
më i madh i kanoset Atdheut nga të katër anët...”28)
Po aty gjendet edhe një proçesverbal tjetër, i 6 (19) nëntorit 1912, në
të cilin lexojmë. “... Vendimet e marra nga mbledhja që është mbajtur dje
në mbrëmje, janë: Kolonia Shqiptare e Bukureshtit, e cila ka punuar një
kohë të gjatë mbi terrenin e çështjes kombëtare shqiptare, të zgjedhë një
këshillë prej disa personave, të cilët do të jenë në lidhje me këshillin nga
Shqipëria e me shoqëritë e tjera të mërgimit, si dhe të bëjë të gjitha përpjekjet për t’i mbrojtur interesat e popullit shqiptar në momentet aktuale.
Pas fjalimeve që janë mbajtur nën kryesinë e z. Ismail Qemal Beut, në bazë
të votave, janë zgjedhur personat e mëposhtëshënuar: P. Evangjeli, Ilia
Kosturi, Thanas Kantili, Vasil Zografi, Kristo Meksi, Dhimitër Emanoili,
Akile Eftimiu, Asdreni, Dhimitër Ilo. Mbledhja njëzëri ka shpallur si kryetar nderi z. Ismail Qemal Beun dhe si anëtar nderi z. Luigj Gurakuqin”.
Vemë në dukje se “Kënga e flamurit”, shkruar nga Asdreni, u vesh
me muzikën e këngës atdhetare rumune “Në flamurin tonë është shkruar
bashkim” të kompozitorit rumun Çiprian Porumbesku, interpretuar për të
parën herë në Bukuresht, në vitin 1907, u adoptua nga shqiptarët më 1912,
në ditën e Shpalljes së Pavarësisë së Shtetit Shqiptar, si Himn Kombëtar.
Rumania jo vetëm e njohu pa vonesë Pavarësinë e Shqipërisë, por
edhe i dha një ndihmë të madhe financare qeverisë shqiptare në formim e
sipër. Për një kontribut të atdhetarëve shqiptarë të Rumanisë në Shpalljen
e Pavarësisë e mandej në luftën për konsolidimin e saj, ndikim të veçantë
pati krijimi i Kolonisë Shqiptare të Rumanisë, si institucion i mirëfilltë,

28) Arkivat e Shtetit Rumun, Fondi Shtëpia Mbretërore, Dosja 32 / 1912.
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më 1915. Komiteti Ekzekutiv i saj, i zgjedhur në një mbledhje të jashtëzakonshme të këshillit përgatitor, më 15 shkurt 1915, përbëhej prej: Pandeli
Evangjelit (kryetar), Vasil Zografit (nënkryetar), Aleks Stavre Drenovës e
Dhimitër Beratit (sekretarë), Rafail Anastasit (arkëtar). Anëtarë ishin: Ilo
Kosturi, Mark Qiriazi e Thanas Kantili.
Të gjithë të mësipërmit e treguan veten përkrahës të zellshëm të qeverisë kombëtare shqiptare, që doli fill pas Shpalljes së Pavarësisë, duke
dërguar në atdhe arka të shumta me rregullore dhe akte të ndryshme të
administratës rumune, të cilat qeverisë shqiptare do t’i shërbenin për organizimin e ri administrativ të Shqipërisë së pavarur. Në gazetën “Flamuri i
Shqipërisë”, që filloi të botohej në Konstancë më 1915, atdhetari Dhimitër
Berati, në artikullin “Rumunët dhe shqiptarët” (Nr. 6, datë 13 janar 1916),
ndër të tjera, vinte në dukje: “ ... në Rumani shqiptarët kanë themeluar
shoqëritë e para të propagandës kombëtare; në Rumani janë shtypur librat
e para për përhapjen e gjuhës shqipe; në Rumani erdhi tre vjet më parë
plaku luftëtar Ismail Qemali për t’u këshilluar dhe për të vendosur me
shqiptarët e Bukureshtit Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. Në kohën e
Konferencës në Londër, ku vendosej fati i Shqipërisë, ministri i Jashtëm i
atëhershëm, zoti Titu Maioresku, i shkruante zotit Take Jonesku, që ndo
dhej në Londër, të përkrahte krijimin e një shteti shqiptar me kufij sa më
të shtrirë”.

Rumania në ndihmë të shtetit shqiptar pas Luftës së Parë
Botërore
Gjatë Luftës së Parë Botërore, popujt shqiptar e rumun nuk patën
kontakte të drejtpërdrejta, por fill pas përfundimit të saj hasim materiale
të shumta që tregojnë se tek shqiptarët e Rumanisë vlonin përpjekjet që
Fuqitë e Mëdha të njihnin të drejtat e Shqipërisë në Konferenca e Paqes
në Paris (1919-1920).Vlen të veçojmë në këtë kuadër kërkesën drejtuar
dijetarit të shquar dhe politikanit rumun, Nikolae Iorga, që të shkruante një
libër për Shqipërinë.
Pas Luftës së Parë, në Rumani erdhi një valë e re shqiptarësh, sidomos
nga Maqedonia, për shkaqe ekonomike, për të punuar në qytetet e Transi
lvanisë: Oradea, Kluzh, Mediash, Sibiu, Sigetul Marmaciei, Baia Mare,
Targu-Muresh, si bozazhinj, punëtorë të thjeshtë, pastiçerë etj. Shumë të
tjerë erdhën nga Shqipëria për studime në shkollat e larta rumune.
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Jeta e bashkësisë shqiptare u gjallërua së tepërmi, sidomos në Bukuresht e Konstancë, nën kujdesin e Shoqërisë “Bashkimi”, por edhe e simotrave të saj, të krijuara kryesisht mbi kritere gjeografike. Ndër botimet e
kësaj periudhe bie në sy veçmas gazeta “Shqipëria e Re”, që doli pandërprerje në vitet 1919-1935.
Komiteti Kombëtar Shqiptar i Gjenevës, më 29 dhjetor 1918, i dërgoi kryeministrit rumun, Take Joneskut, një letër me të cilën i kërkonte
përkrahje nga qeveria rumune për çështjen kombëtare. Në të, ndër të tjera,
thuhej: “Shqiptarët mirënjohës ruajnë kujtimin e pashtershëm të simpatisë
për popullin rumun në momentet më kritike të historisë së tyre. Vetëm qeveria rumune e ka përkrahur luftën tonë kundër turqve, për emancipimin
dhe për zhvillimin tonë kombëtar”.
Pas rreshtimit të disa fakteve konkrete të ndihmës së rëndësishme rumune, theksohet: “Sot, kur pasi ka kaluar nëpër çastet e vështira, Rumania
po i realizon aspiratat e veta kombëtare, ne, shqiptarët, vijmë të gëzuar për
ta përshëndetur personalisht Shkëlqesinë Tuaj, pionierin e palodhshëm të
asaj Rumanie të Madhe, duke ju shprehur urimet më të çiltra dhe admirimin tonë të thellë. Me këtë rast, Komiteti ju lutet të keni mirësinë që ta
mbroni përballë Fuqive të Mëdha çështjen e drejtë të Shqipërisë, jo vetëm
atë të krijuar në Londër më 1913..., por një Shqipëri të rikrijuar, brenda
kufijve etnikë, sipas parimit të vendosur nga Presidenti Uilson dhe nga ajo
që del prej dokumenteve të parashtruara nga delegatët shqiptarë... Duke
shpresuar, Shkëlqesi, se do ta ngrini zërin tuaj aq të nderuar në favor të
çështjes së drejtë të shqiptarëve në Konferencën e Paqes, Komiteti ju lutet
që më parë t’i pranoni falenderimet dhe konsideratën e vet të lartë”. Pasojnë nënshkrimet e dr. G. Adhamidhit (ish-ministër) dhe sekretarit, Visar
Dodanit.
Në vitin 1919, në kryeqytetin rumun pa dritën e botimit “Historia
e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar” i N. Iorgës, në gjuhën
frënge, në një moment jashtëzakonisht të përshtatshëm, kur zhvillohej një
luftë e vendosur në të gjitha rrafshet për t’i bërë të njohur opinionit publik
botëror përpjekjet shekullore për liri e pavarësi të popullit tonë.
Në dritën e dokumenteve dhe dëshmive, duhet theksuar se prania dhe
veprimtaria e gjithanshme e shqiptarëve në Rumani janë mundësuar nga
qëndrimi tradicionalisht dashamirës i popullit rumun dhe i qeverive rumune, pavarësisht se cilit kah politik i kanë përkitur. Marrëdhëniet diplomatike shqiptaro-rumune janë vendosur qysh më 1913, fill pas njohjes së
Pavarësisë së Shqipërisë prej Fuqive të Mëdha në Konferencën e Amba-
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sadorëve në Londër, në maj të atij viti. Në lëmin ekonomik u nënshkruan
mjaft marrëveshje tregtare dhe bilanci i shkëmbimeve të mallrave erdhi
duke u rritur. Në rrafsh kulturor pati hope cilësore.
Vlen të vemë në dukje se më 1924 Rumania u dha ndihmë të uriturve
në Shqipërinë e Veriut, fill pasi qeveria shqiptare iu drejtua me kërkesë
Lidhjes së Kombeve. Të njëjtën gjë bëri më 1931 edhe Komiteti RumunoShqipar i Bukureshtit për të dëmtuarit në Korçë.
E para konsullatë nderi e Rumanisë në Shqipëri u hap më 1 korrik
1925 në Sarandë, çka u pasua nga dy të tjera: në Durrës e në Tiranë. Për
reciprocitet u çelën dy konsullata shqiptare në Rumani, përkatësisht në
Bukuresht e në Konstancë.
Kur në pushtet erdhi qeveria e Fan S. Nolit, një dokument i kohës na
bën me dije se “bashkëkombësit tanë nga Rumania këtë lajm e kanë marrë
me entusiazëm të madh, aq më tepër që udhëheqësit e sotëm përfaqësojnë
garanci të pakundërshtueshme morale dhe intelektuale”.29) Në të vërtetë,
në radhët e shqiptarëve me banim në Rumani vërehet një simpati e dukshme ndaj figurës së Fan S. Nolit.
Me interes të veçantë është fakti se, fill pas dështimit të revolucionit
Demokratik Borgjez të Fan S. Nolit, në dhjetor 1924 ministri i Brendshëm
i Shqipërisë porosiste Legatën shqiptare në kryeqytetin rumun që të nda
lonte mbajtjen e “Kongresit të planifikuar në Bukuresht”, kongres, i cili
mund “të provokojë pasoja fatale për shtetin tonë”. Përveç sa më sipër,
me urdhëra të ndryshëm drejtuar prefekturave shqiptare kërkohej me këmbëngulje çensurimi i të gjitha letrave që vinin nga Rumania në lidhje me
“Kongresin panshqiptar që do të mbahet në Bukuresht”.
Nuk dimë me siguri nëse ky kongres i zhvilloi apo jo punimet, por
e vërteta është se në Rumani shqiptarët hartuan memorje dhe thirrje të
shumta, që demaskonin këtë qëndrim “antikombëtar”. Studentët shqiptarë
të Bukureshtit, në numur relativisht të madh, së bashku me intelektualë
të njohur, ndër të cilët Gaqo Vruho, Akile Eftimiu, Asdreni, Pandi Stillu,
Themistokli Duro, Asaf Dishnica etj, ditën e 28 Nëntorit e shndrronin në
një të kremte të vlerave atdhetare dhe demokratike. Aty merrnin pjesë si të
ftuar edhe personalitete rumune, dashamirës të kombit tonë.
Në vitin 1931, kryeministri rumun Nikolae Jorga, shkencëtar i shquar,
autor i Historisë së Shkurtër të Shqipërisë qysh më 1919, shprehej me

29) AQSH, Tiranë, Fondi i Ministrisë së Arsimit, f. 3.
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rastin e kremtimit të Ditës së Pavarësisë së Shtetit Shqiptar se: “Shqipëria
meriton respekt si histori: një pjesë e popullsisë më të lashtë të Evropës
është në tokën e saj; nisma ilire atje ruhet e freskët”.
Pas shkëmbimit të një fondi të rëndësishëm librash midis institucioneve shkencore dhe arsimore shqiptare e rumune në vitet 1936 e 1937, interesi për njohjen e Shqipërisë shënon rritje, në vazhdën e kursit të “Historisë së Shqipërisë”, mbajtur nga dijetari i shquar Nikolae Iorga qysh më
1914, çka u pasua një vit më vonë nga profesori A. Kandrea me një kurs
të gjuhës shqipe në Universitetin e Bukureshtit. Më 1938 u krijua Instituti
Rumun i Studimeve dhe Kërkimeve Arkeologjike në Shqipëri, me seli po
në Sarandë.

Shqiptarët e Rumanisë kundër pushtimit fashist
Shqiptarët, me banim të përhershëm ose me studime në Rumani, e
pritën me shqetësim dhe me hidhërim të thellë lajmin mbi sulmin dhe
pushtimin e atdheut të tyre nga Italia fashiste, më 7 prill 1939. Shumë
prej tyre, veçanërisht të rinjtë, shfaqën dëshirën për të shkuar vullnetarë
në radhët e luftëtarëve në mbrojtje të Shqipërisë. Në Bukuresht, një grup
nismëtarësh, me arkitektin Spiro Nikolla dhe me Gaqo Vruhon e Nikolla
Xhamon, qysh në ditët e para të agresionit fashist vizituan rreth 70 familje
shqiptare, nga gjiri i të cilave dolën 163 vullnetarë dhe u përpilua një listë
me emrat a tyre që dhanë ndihma në të holla (1,4 milionë lei) për pajisjen
dhe transportimin e vullnetarëve antifashistë.
Për shkak të përshpejtimit të ngjarjeve në plan botëror dhe sidomos të
faktit që trupat e Italisë musoliniane mposhtën brenda disa ditëve qëndresën
e ushtrisë shqiptare, të tradhtuar e të pajisur dobët, dhe të atdhetarëve ende
të paorganizuar mirë, nisma e shqiptarëve të Rumanisë nuk u konkretizua.
Një pjesë e të hollave u shpenzuan për studentët shqiptarë në Bukuresht,
të cilët nuk i pranuan bursat e ofruara nga Legata italiane, si dhe për veprimtaritë antifashiste të zhvilluara, në radhë të parë nga studentët shqiptarë
me ide përparimtare.
Në një përmbledhje të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
dhe e Sigurimit të Rumanisë për periudhën 1 tetor-26 nëntor 1943, thuhej:
“Hetimet çuan në zbulimin e një shtëpie konspirative të Komitetit Qendror të Lëvizjes së Majtë të Rumanisë, të ndodhur në rrugën Shën Konstantin, nr.14, e kamufluar nga shqiptari Pandi Stillu, artist i teatrit “Punë
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dhe dritë”, i cili u arrestua me këtë rast krahas të tjerëve, pra me George
Vruhon e me një Stillu tjetër, për t’u dërguar në Gjykatën Ushtarake”.30)
Veprimtaritë e lartpërmendura konfirmohen edhe nga një raport i Legatës rumune në Tiranë, i prillit 1939, në të cilin, duke bërë fjalë për urre
jtjen e ligjshme të shqiptarëve kundër pushtimit fashist vihej në dukje:
“Qeveria italiane mundi ta kuptonte këtë gjë, jo vetëm nga demonstratat e
masave popullore shqiptare në prag të agresionit, por sidomos nga manifestimet e shqiptarëve të vendosur jashtë vendit, të cilët, pavarësisht nëse
ishin përkrahës apo kundërshtarë të mbretit Zog ishin të njëzëshëm në
protesta, qoftë në mbledhje publike, qoftë në gazeta e telegrame kundër
sulmit të Italisë në Shqipëri, duke e denoncuar para botës mbarë, si një akt
kriminal të mirëfilltë”.31)
Manifestimet e solidaritetit antifashist, të zhvilluara në Rumani, në
përkrahje të Shqipërisë, sidhe jehona e Luftës sonë Antifashiste Nacionalçlirimtare në shtypin e në mjediset e ndryshme të opinionit publik rumun,
përbëjnë një moment të shënuar në historinë e marrëdhënieve të miqësisë
tradicionale shqiptaro-rumune.

Zbehet jeta e bashkësisë shqiptare në Rumani në vitet 19451990
Me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri dhe në Rumani, jeta
e Bashkësisë Shqiptare filloi të zbehet, sidomos pas zhbërjes në mënyrë
abuzive në vitin 1953, të organizatës së fundit të shqiptarëve të Rumanisë.
U mbyllën kufijtë, u ndërprenë marrëdhëniet familjare dhe farefisnore;
disa shqiptarë emigruan në Amerikë, në Turqi, ndërsa të tjerë u rikthyen në
ish-Jugosllavi (ata që patën ardhur nga Maqedonia).
Nuk doli më asnjë gazetë apo revistë që të kumtonte të dhëna që li
dheshin me Bashkësinë. Disa shqiptarë, nga frika e trysnive ultranacionaliste, hoqën dorë nga deklarimi i kombësisë shqiptare. Vetëm në Bukuresht,
me nismën e disa intelektalëve të guximshëm, organizohej ndonjë veprimtari me rastin e 28 Nëntorit.

30) Arkivat e Shtetit Rumun, Bukuresht, Fondi i Ministrisë së Brendshme të Rumanisë, Drejtoria
e Përgjithshme e Policisë, dosja 20 / 1943.
31) Arkivi i Ministrisë së Jashtme të Rumanisë (AMPJ), fondi nr. 71/Shqipëria, vëllimi 3, f. 139.
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Duke filluar nga viti 1953, të gjitha shoqatat e Bashkësisë Shqiptare
u zhbënë nga regjimi komunist. Të drejtat e humbura u rifituan pas revolucionit rumun të 1989-ës, por numuri i atyre që deklarohen shqiptarë ka
ardhur duke rënë ndjeshëm në krahasim me vitin 1920. Bashkësia Shqiptare e Rumanisë në fundshekullin XIX kishte rreth 10.000 shqiptarë, por
ky numur u pakësua vrullshëm në periudhën komuniste. Shumë prej tyre e
humbën identitetin, duke u detyruar të “rumunizoheshin”.
Megjithatë, ecuria e marrëdhënieve diplomatike shqiptaro-rumune ka
qënë gjithnjë normale. Niveli i tyre nuk u ul edhe pas prishjes së marrë
dhënieve me ish-Bashkimin Sovjetik.
Një nga figurat më të shquara të Kolonisë Shqiptare të Bukureshtit ka
qënë Viktor Eftimiu (1889-1972), me prejardhje nga Boboshtica e Korçës.
Mërgoi familjarisht në Rumani në moshën 9 vjeç. Krijimtaria letrare e
këtij akademiku, drejtor i disa teatrove rumune është e gjerë dhe e shumanshme. Ajo përfshin 140 vepra, rreth 60 mijë vargje, drama, komedi,
romane, novela, vëllime me tregime, me poezi e me sonete, për të gjitha
moshat. Pjesët teatrore “Njeriu që pa vdekjen me sy” dhe “Prometeu” janë
shfaqur me sukses edhe në skenat tona dhe disa vepra të tij janë përkthyer
në shqip.
V.Eftimiu e vizitoi vendin tonë në vitet 1971 dhe 1972, duke u shprehur me fjalët më të ngrohta për virtytet dhe vlerat shpirtërore të kombit
shqiptar. Në vizitën e tij të parë më 1971, në Tiranë ai tha: “Më lejoni të
shpreh ndjenjat e mia të dashurisë së thellë duke e përshëndetur me plot
respekt popullin fisnik shqiptar, qytetërimi i të cilit është kartëvizita më e
vjetër e Evropës. Shqipëria ka luftuar gjithmonë për mbrojtjen e paqes, të
lirisë dhe qytetërimit botëror.”
Viktor Eftimiu mbahet mend edhe për ndihmesën vendimtare që dha
për shpëtimin e jetës së aktorit me famë botërore Aleksandër Moisiu, në
atë kohë me nënshtetësi gjermane, i dërguar në front në Luftën I Botërore,
ishte kapur rob nga francezët.

Në sistemin demokratik, pas vitit 1990
Në fillimvitet ‘90 të shekullit të kaluar, pasi komunizmi u përmbys
edhe në Shqipëri, shqiptarët filluan të vinin në Rumani. Shumica ishin
arumunë, që shpresonin të fitonin sa më shumë të drejta nga shteti rumun. Krahas arumunëve të mirëfilltë, në Rumani shkuan edhe një numur
jo i vogël shqiptarësh, të cilët menduan se do të siguronin një jetesë më
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të mirë. Një pjesë e tyre u zhgënjyen shpejt dhe emigruan në Perëndim.
Por pati edhe disa që nuk u larguan nga Rumania, krijuan familje mikste,
vazhduan studimet e larta dhe u punësuan aty.
Gjatë viteve u ngjizën shoqata me emra e programe nga më të ndryshmit, por që, në fund të fundit, ashtu siç ndodhi me UCAR e ALAR,
grindeshin me shoshoqen jo aq për interesat e etnisë shqiptare, se sa për të
përfituar nga fondet e akorduara nga shteti rumun.
Bashkimi Kulturor i Shqiptarëve të Rumanisë (UCAR) u themelua
më 6 korrik 1990, me kryetar Xhelku Maksutoviçin. Kjo organizatë, qysh
më 1993, botonte të përmuajshmen dygjuhëshe (shqip e rumanisht) “Albanezul” (Shqiptari), me fonde të shtetit rumun, dhe, duke filluar nga viti
1995, edhe “Anuarul Albanezul” (Vjetari Shqiptari), shtojcë e “Albanezul” (Shqiptari), pó dygjuhësh (shqip e rumanisht), gjithashtu me financim
nga shteti rumun.
Më 30 qershor 1999, në qytetin rumun Krajovë u krijua Shoqata Lidhja
e Shqiptarëve të Rumanisë (ALAR) - person juridik rumun, joqeveritare,
jofitimprurëse, me platformë e program përfaqësimin publik, promovimin
dhe mbrojtjen e interesave të etnisë shqiptare në Rumani. Përmes veprimtarive të saj, ALAR pretendoi se shqetësohej për mbrojtjen e identitetit
etnik të bashkësisë shqiptare, e cila, sipas ALAR, duke jetuar në Rumani, e
konsideron këtë të fundit të vetmin atdhe. I vetmi pikësynim i shqiptarëve
etnikë të Rumanisë mbetej “ruajtja e trashëgimisë shpirtërore shqiptare, si
pjesë përbërëse e thesarit të kulturës rumune”. Më 26 nëntor 2000, ALAR
fitoi zgjedhjet parlamentare, duke u bërë edhe anëtare e Këshillit të Pakicave Kombëtare të Rumanisë, në kuadrin e Departamentit për Marrë
dhëniet Ndëretnike të Qeverisë së Rumanisë.
Në fakt, kryetarja e parë e ALAR-it, Oana Manolesku, e cila nuk
kishte kurrfarë lidhjeje gjenetike me etninë shqiptare, pat fituar mandatin e
deputetes qysh më 1996, atëkohë si kandidate e propozuar nga UCAR. Më
2004, më 2012 dhe më 2016, ALAR fitoi sërish në zgjedhjet parlamentare.
Nën drejtimin e deputetes Oana Manolesku e më pas të deputetit BogdanAlin Stoica, qysh në nëntor 2001, ALAR boton revistën kulturore “Miku
i shqiptarit” që më pas u emërtua “Lumina / Drita” duke shpallur si synim
bërjen të njohur dhe përhapjen e kulturës e të traditave shqiptare; pasqyrimin e momenteve më të rëndësishme të lidhjeve midis popujve shqiptar e
rumun, të përbashkëtat e tyre shpirtërore etj.
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Shoqëria Kulturore Shqiptare Haemus
Më 12 prill 2006 u formua dhe u jetësua si personalitet juridik me
ekzistencë kohore të pakufizuar, Shoqëria Kulturore Shqiptare Haemus.32)
Duke mbajtur parasysh tolerancën tradicionale të shqiptarit dhe sidomos
kontekstin integrues evropian që po përjeton atdheu dhe mbarë kombi ynë,
Statuti i Shoqërisë jo vetëm u krijon mundësi të gjera përfaqësimi dhe veprimi shqiptarëve etnikë të kudondodhur, por edhe synon të afrojë sa më
shumë miq e dashamirës të Shqipërisë, studiues të shqipes, të kulturës e të
historisë shqiptare, që ndodhen në Rumani dhe në vende të tjera, duke u
përqëndruar kryesisht në botimin e mëtejshëm të Revistës Evropiane Haemus (themeluar nga Kopi Kyçyku e Ardian Kyçyku më 28 nëntor 1998)
dhe në libra thelbësorë të kulturave shqiptare, rumune e të pakicave të tjera
kombëtare në Rumani e jashtë saj.33)
Në promovimin e të gjitha botimeve të Shoqërisë Kulturore Shqiptare
“Haemus”, krahas anëtarëve të saj, kanë marrë pjesë edhe personalitete
të kulturës e të shkencës rumune, të organizatave ndërkombëtare dhe të
ambasadave të huaja të akredituara në Bukuresht, gjë që i ka dhënë shkas
evokimit të lidhjeve tradicionale të kombit tonë me kombet e tjerë. Një
gjë e tillë ka qënë edhe më e spikatur sa herë që revista “Haemus” u ka
kushtuar nga një numur të posaçëm kulturave të vendeve të tjera: Italisë,
Turqisë, Rumanisë, Zvicrës, Greqisë, Izraelit, Kinës etj. Janë botuar (në
rumanisht) vëllime të mjaft poetëve shqiptarë dhe antologjia “Bukuria që
vret”, me krijime të zgjedhura të prozatorëve tanë më të shquar.
Paralelisht, Shoqëria Kulturore Shqiptare “Haemus” vazhdon punën
për qëmtimin dhe sistemimin e materialeve të pasura arkivore, që lidhen
me Koloninë Shqiptare të Rumanisë, çka do të shërbejë si bazënisje për
hartimin dhe botimin e një historie korrekte dhe gjithëpërfshirëse të saj.
Këtu kemi parasysh jo vetëm veprimtarinë e dendur e të shumanshme të
Kolonisë Shqiptare të Rumanisë gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare,
në të mirë të çështjes mbarëshqiptare, - hartim alfabetesh të shqipes,
botime revistash, gazetash e librash, shfaqje artistike me theks atdhetar,
kërkesa drejtuar organizmave ndërkombëtare në mbrojtje të trojeve shqiptare, - përfshi organizimin në kryeqytetin rumun të mbledhjes historike të
12 nëntorit 1912, të kryesuar nga Ismail Qemali, ku u hartua dhe u miratua

32) Shih www.ahaemus.blogspot.com
33) Shih www.revistahaemus.blogspot.com dhe www.librarium-haemus.blogspot.com
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platforma e Shpalljes së Pavarësisë së Atdheut, por edhe ndihmesën e vyer
që Kolonia Shqiptare e Rumanisë ka dhënë, përmes personaliteteve të saj
të shquara dhe mbajtjes së lidhjeve me simotrat e saj në Bullgari, Turqi,
Egjipt, Itali, SHBA e, në radhë të parë me atdhetarët e luftëtarët në trevat
shqiptare, për njësimin e platformës dhe bashkërendimin, në kohezion të
plotë, të përpjekjeve për ruajtjen e tërësisë territoriale, gjuhës, traditave
dhe kulturës kombëtare.

Shqiptarët e Rumanisë dhe arumunët e Shqipërisë - element
lidhësmes dy vendeve
Ashtu si shqiptarët e Rumanisë, edhe arumunët e Shqipërisë, që kanë
qënë gjithnjë pranë njëri-tjetrit në të mira e në halle, përbëjnë një element
lidhës ndërmjet dy vendeve dhe popujve tanë. Shkollat për arumunët tek
ne janë çelur qysh në periudhën e sundimit osman, për të vazhduar pas
Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë dhe, me ndërprerje të disahershme
për shkak të rrethanave politike, deri në ditët tona.
Ato u kanë bërë jehonë përbashkësive tona shpirtërore në folklor, tradita e zakone, çka është pasqyruar në mirëkuptimin vllazëror shqiptaro-aru
mun. Ky realitet entusiazt shpjegohet, ndër të tjera, me faktin që i përkasin
shtresës më të hershme të popullsive ballkanike dhe e kanë prejardhjen
e përbashkët nga iliro-trakët. Shqiptarët me banim në Rumani kanë përfaqësuesin e tyre në Parlamentin e atjeshëm dhe arumunëve të Shqipërisë
u takon e njëjta e drejtë me njohjen kohët e fundit të tyre si pakicë etnike.
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STATISTIKË
TË DHËNA PËR PANDEMINË E
KORONAVIRUSIT COVID-19 NË VENDET E
KONTINENTIT EUROPIAN
Infektimet, vdekjet, shërimet, rastet aktive, rastet për një milion
banorë, vdekjet për 1 milion banorë, testet për 1 milion banorë deri më
datën 12 tetor 2021. Renditja është bërë sipas numrit të infektimeve me
COVID-19.1)
■■ Deri në këtë datë në shkallë botërore janë regjistruar 238,901,231
persona të infektuar,nga të cilët 4,870,824 ose 2 për qind kanë vdekur.
Ndërkohë, 216,116,695 persona ose 90.5 për qind janë shëruar, kurse
17,913,712 ose 7.5 për qind janë raste ende aktive. Të dhënat tregojnë
se ka patur 30,649 raste për një milion banorë dhe, rreth 625 vdekje për
milion banorë.
■■ Vendet me më shumë persona të infektuar në botë janë SHBA me
45,231,046 raste; India me 33,984,466 raste; Brazili me 21,575,820 raste;
UK me 8,193,769 raste; Rusia me 7,804,774 raste; Turqia me 7,475,115
raste; Franca me 7,056,511 raste.
■■ Kontinenti europian deri në këtë datë ka pasur 60,521,348 persona të infektuar, nga të cilët 1,246,358 ose rreth 2.1 për qind kanë vdekur;
55,376,307 ose 91.5 për qind janë shëruar dhe 6.4 për qind janë raste aktive.
1) COVID Live Update: 238,835,754 Cases and 4,870,222 Deaths from the Coronavirus Worldometer (worldometers.info)
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■■ Më shumë raste për 1 milion banorë kanë: Mali i Zi 215,760; UK
119,897; Rep. Çeke 158,378; Sllovenia 145,070; Lituania 132,128; Estonia 124,538; Luksemburgu 123,673 etj.2) Shqipëria, me 60,884 persona
të infektuar për 1 milion banorë rendintet në vendet me tregues të ulët në
Europë dhe në vendin më të ulët në Ballkanin Perëndimor.
■■ Në vdekjet për 1 milion banorë listën e kryeson Bosnja dhe Hercegovina me 3,369 persona; Maqedonia e Veriut me 3,288 persona; Mali
i Zi me 3,171 persona; Bullgaria dhe Hungaria me 3,147 persona; Republika Çeke me 2,842 persona; Sllovakia me 2,331 persona; Sllovenia me
2,220 persona; Belgjika me 2,203 persona; Italia me 2,176 persona; Kroacia me 2,155 persona; UK me 2,016 persona; Polonia me 2,007 persona;
Rumania me 2,078 persona etj.
■■ Shqipëria, me 963 vdekje për 1 milion banorë renditet nga fundi i
kësaj liste. Ajo regjistron treguesin më të ulët midis vendeve të Ballkanit
Perëndimor e pasuar nga Kosova. Ndërkohë, nuk jemi të sigurtë për numrin e popullsisë prej 8,692,511 banorë të Serbisë nga 6,945,235 banorë që
kanë raportuar institucionet përkatëse të këtij vendi.

2) Këtu nuk janë marrë parasysh disa shtete të vegjël si Gjibraltari, Andorra, San Marino.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Vendi
Europe
UK (BM)
Rusia
Franca
Spanja
Italia
Gjermania
Polonia
Ukraina
Hollanda
Rep. Çeke
Rumania
Belgjika
Suedia
Portugalia
Serbia
Zvicra
Hungaria
Austria
Greqia
Bjellorusia
Bullgaria
Sllovakia
Kroacia
Irlanda
Danimarka
Lituania
Moldova
Slovenia
Bosnja dhe
Herzegovina
Maqedonia
e Veriut
Norvegjia
Shqipëria
Letonia
Estonia
Finlanda
Mali i Zi
Luxemburg
Malta
Andorra
Islanda
Channel
Islands
Isle of Man
Gjibraltar

Raste
gjithsej

Vdekje
gjithsej

Të shëruar
gjithsej

Raste
aktive

Raste/
1M ban

Vdekje/
1M ban

Teste/
1M ban

Popullsia
banorë

60,521,348
8,193,769
7,804,774
7,056,511
4,977,448
4,701,832
4,330,614
2,923,304
2,550,089
2,026,402
1,700,078
1,365,788
1,261,102
1,157,822
1,075,639
1,010,868
850,679
829,456
762,538
679,157
559,715
520,862
425,971
418,028
404,514
364,464
353,289
306,647
301,644

1,246,358
137,763
217,372
117,052
86,827
131,335
95,041
75,869
58,700
18,209
30,504
39,629
25,675
14,864
18,048
8,788
11,139
30,303
11,106
15,177
4,304
21,656
12,735
8,778
5,280
2,671
5,248
7,024
4,617

55,376,307
6,686,695
6,873,579
6,839,796
4,816,194
4,486,391
4,095,900
2,669,688
2,292,480
1,950,628
1,659,115
1,177,704
1,175,391
1,124,659
1,027,424
877,806
796,932
789,010
731,698
638,400
534,256
448,800
395,878
400,965
360,033
354,696
317,054
288,915
285,345

3,898,683
1,369,311
713,823
99,663
74,427
84,106
139,673
177,747
198,909
57,565
10,459
148,455
60,036
18,299
30,167
124,274
42,608
10,143
19,734
25,580
21,155
50,406
17,358
8,285
39,201
7,097
30,987
10,708
11,682

119,897
53,452
107,803
106,406
77,911
51,478
77,349
58,759
117,929
158,378
71,604
108,213
113,741
105,882
116,292
97,385
86,141
84,056
65,567
59,258
75,687
77,974
102,634
80,774
62,642
132,128
76,242
145,070

2,016
1,489
1,788
1,856
2,176
1,130
2,007
1,353
1,060
2,842
2,078
2,203
1,460
1,777
1,011
1,275
3,147
1,224
1,465
456
3,147
2,331
2,155
1,054
459
1,963
1,746
2,220

4,598,173
1,350,554
2,231,168
1,415,496
1,581,579
871,902
563,353
305,936
1,026,152
3,620,110
707,983
1,750,302
1,251,919
1,862,355
675,803
1,283,561
734,410
9,988,492
2,130,106
941,132
721,727
676,629
715,943
1,520,954
14,495,409
1,936,386
462,851
779,917

68,340,139
146,014,192
65,457,508
46,777,852
60,348,527
84,125,187
37,793,789
43,398,797
17,183,170
10,734,291
19,074,074
11,653,862
10,179,450
10,158,816
8,692,511
8,735,202
9,629,088
9,071,836
10,358,153
9,445,362
6,881,753
5,463,011
4,072,991
5,007,972
5,818,183
2,673,834
4,022,014
2,079,302

241,227

10,965

192,218

38,044

74,114

3,369

385,121

3,254,802

195,002

6,849

181,196

6,957

93,604

3,288

635,970

2,083,265

193,734
174,968
172,278
165,345
147,297
135,533
79,018
37,358
15,291
12,147

871
2,768
2,806
1,400
1,100
1,992
836
459
130
33

88,952
165,087
152,102
149,555
46,000
128,219
76,920
36,233
15,064
11,674

103,911
7,113
17,370
14,390
100,197
5,322
1,262
666
97
440

35,384
60,884
92,642
124,538
26,532
215,760
123,673
84,322
197,502
35,305

159
963
1,509
1,054
198
3,171
1,308
1,036
1,679
96

1,455,529
430,663
2,451,927
1,493,358
1,297,335
1,217,289
5,539,329
2,734,411
2,500,517
3,141,939

5,475,207
2,873,793
1,859,602
1,327,672
5,551,686
628,167
638,927
443,041
77,422
344,063

11,843

98

11,455

290

67,327

557

5,384,843

175,903

8,073
5,655

54
97

7,562
5,451

457
107

94,304
167,914

631
2,880

1,463,916
10,974,761

85,606
33,678
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Vendi

44
45
46
47

Europe
San Marino
Lihtenshtein
Monako
Ishujt Faroe
Qyteti i
Vatikanit

48
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Raste
gjithsej

Vdekje
gjithsej

Të shëruar
gjithsej

Raste
aktive

Raste/
1M ban

Vdekje/
1M ban

Teste/
1M ban

Popullsia
banorë

60,521,348
5,470
3,463
3,335
1,280

1,246,358
91
60
33
2

55,376,307
5,343
3,384
3,274
1,159

3,898,683
36
19
28
119

160,778
90,496
84,226
26,070

2,675
1,568
833
41

2,372,965
1,283,769
1,388,019
9,022,587

34,022
38,267
39,596
49,099

27

0

33,582

27

804
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KRITERET PËR BOTIM NË REVISTËN
“DEMOGRAFIA”
Të nderuar bashkëpunëtorë,
Prej qershorit 2013 revista “Demografia” është regjistruar në mënyrë
të përhershme në ISSN (International Standard Serial Number), një kod
ndërkombëtar që identifikon publikimet seriale, me qendër në Paris. Në
përputhje me programin e Shoqatës së Demografëve, temat që trajton
revista janë kryesisht të karakterit demografik, social dhe ekonomik, si:
rritja e popullsisë, statistikat jetësore, mirëqenia dhe varfëria, papunësia,
të ardhurat dhe pabarazia, zhvillimi i qëndrueshëm, mjedisi, treguesit ekonomikë dhe financiarë, tatimet dhe taksat etj.
Me qëllim që të ngremë cilësinë shkencore të revistës, redaksia u rekomandon autorëve që të përgatisin artikuj për botim duke iu përmbajtur
kritereve që vijojnë:
1. Artikulli duhet të jetë fryt i punës së autorit (autorëve), duke përdorur të dhëna nga publikimet më të fundit apo nga pyetësorë dhe teknika
të tjera, që i kryejnë apo drejtojnë vetë.
2. Artikulli të shkruhet në gjuhën shqipe, duke respektuar rregullat e
drejtshkrimit, përfshirë përdorimin e shkronjave ë dhe ç.
3. Artikulli duhet të ketë një strukturë standarde: hyrje, analiza në
kapituj dhe nënkapituj dhe në mbyllje përfundimet dhe rekomandimet.
4. Artikulli të shkruhet në MSWord, nga 8 deri në 14 faqe A4, me
Times New Roman p.p. 12, me largësi 1 midis rreshtave, në vartësi me
numrin e tabelave dhe grafikëve.
5. Artikulli duhet të përmbajë një përmbledhje (abstract) në gjuhën
angleze nga 200-250 fjalë dhe me 5-6 fjalë kyçe (key words).
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6. Footnotes duhet të jenë pp 10, duke cituar më parë emrin dhe pastaj
mbiemrin e autorit.
7. Referencat apo literatura e përdorur për përgatitjen e artikullit
përmbajnë më parë mbiemrin dhe pas emrin e autorit.
8. Artikulli i nënshtrohet më parë një shqyrtimi nga dy recensentë të
caktuar nga redaksia, që janë specialistë të fushës përkatëse. Rekomandimet e tyre me shkrim do të mbahen parasysh në vendimin që do të marrë
redaksia e revistës.
9. Artikujt të dërgohen në adresën e e-mail-it:
lshahollari@yahoo.com
10. Artikujt e revistës “Demografia” mund të lexohen online në:
www.revistademografia.al
11. Studiuesit e ndryshëm mund të përdorin të dhëna nga revista në
punimet e tyre, por duke përmendur burimin e këtyre të dhënave.
Redaksia e revistës “Demografia”

