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Fjala përshëndetëse

Të dashur lexues,

Sot, në ditën ndërkombëtare të remitancave, ju vjen në duar botimi me titull “Remitancat: Një mbështetje për
zhvillim”. Ndonëse ndër vite, Banka e Shqipërisë ka kryer dhe publikuar studime të ndryshme për remitancat,
sot ju sjellim për herë të parë një botim të gjithin dedikuar remitancave, për të theksuar se remitancat dhe
rëndësia e tyre për ekonominë shqiptare qëndrojnë gjithnjë në fokusin e bankës qendrore.
Në mesazhin tim, dëshiroj të ndalem në tre pika:
•
•
•

Së pari, ka pasur një rritje të qëndrueshme të emigracionit të punës dhe remitancave në Shqipëri, si
dhe në mbarë botën.
Së dyti, ka hapësirë të konsiderueshme për maksimizimin e përfitimeve nga remitancat për zhvillimin
e vendit.
Së treti, bashkëpunimi mes gjithë aktorëve relevantë mund të luajë një rol për kanalizimin më efektiv
të remitancave drejt aktiviteteve që rrisin produktivitetin.

Vendi ynë gëzon praninë e një popullate të konsiderueshme migratore të shpërndarë në të katër anët e
botës (rreth 1.2 milionë banorë), pothuaj sa gjysma e popullsisë që aktualisht jeton në vend. Kjo popullatë
migratore ka ardhur në rritje gjatë viteve dhe zgjerimi i mundshëm i BE-së në Ballkanin Perëndimor, mund
të nxisë flukse të mëtejshme migratore nga Shqipëria.
Numri i lartë i emigrantëve ka prodhuar flukse të konsiderueshme të remitancave në vite (mesatarisht 1,15
miliardë euro në vit gjatë periudhës 2008-2017 ose rreth 12% e PBB-së së vendit). Këto flukse përbëjnë një burim
të jashtëzakonshëm dhe të pazëvendësueshëm financimi për ekonominë vendase dhe shpesh kanë treguar
se janë në gjendje t’u rezistojnë edhe situatave të krizave ekonomike. Pritjet janë për kontribute edhe më të
larta në të ardhmen, ndikuar edhe nga parashikimet për përmirësim të aktivitetit ekonomik në vendet pritëse.
Pavarësisht këtyre fakteve dhe shifrave pozitive, duhet të theksoj se shfrytëzimi i këtij burimi mbetet ende
larg niveleve potenciale. Shkaku kryesor është kanalizimi i fluksit të remitancave përmes kanaleve joformale
të dërgimit. Përdorimi i këtyre kanaleve bën që, kontributi në rritje i remitancave të vlerësohet më i ngushtë
dhe efektet multiplikative më të ngadalësuara.
Elementi i dytë pengues është ai i kostove. Një fenomen i tillë ndikon në frenimin e dërgesave dhe shmangien
e kanaleve zyrtare të transferimit, duke nxitur dërgesa në formë fizike, të cilat përsëri ndikojnë në sasinë e
parasë jashtë sistemit bankar. Vlerësohet që kostot e dërgimit të remitancave janë në intervalin 8-10%,
dukshëm më të larta se mesatarja rajonale. Këto vlera janë gjithashtu larg objektivit global për reduktim të
kostove në nivelin 3% dhe eliminim të korridoreve me kosto mbi 5% deri në vitin 2030.
Eliminimi i këtyre dy barrierave do të mundësonte një shfrytëzim më të plotë të potencialit ekonomik dhe social
të remitancave në vend. Si rrjedhojë, formalizimi i kanaleve të transferimit dhe ngushtimi i hapësirave për
dërgesa informale është i një rëndësie jetike. Nëse kjo realizohet, kontributi i remitancave në rritjen ekonomike
do të jetë edhe më i lartë dhe këto flukse do të shërbejnë edhe për një balancim dhe diversifikim më të mirë të
burimeve të rritjes ekonomike. Kjo mundëson edhe një përballim më të mirë të situatave të krizës ekonomike.
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Përfitimi i dytë do të ishte në drejtim të përfshirjes financiare. Duke pasur parasysh që familjet pritëse të
remitancave janë relativisht më pak të përfshira në sektorin financiar, ofrimi i produkteve specifike financiare
për këto kategori do të ndihmonte në zgjerimin e përfshirjes financiare të popullsisë. Nëse kjo arrihet, përfitimet
ekonomike rriten edhe më tej për shkak të efekteve multiplikative.
Banka e Shqipërisë angazhohet t’i kushtojë një vëmendje të veçantë përmirësimeve rregullative, ligjore dhe
infrastrukturore me qëllim kanalizimin e remitancave drejt kanaleve formale dhe zvogëlimin e kostove. Në
bashkëpunim me operatorët e tregut, do t’i kushtohet rëndësi krijimit dhe promovimit të produkteve të veçanta
financiare që adresojnë njëherazi dërguesit dhe përfituesit e remitancave. Bashkëpunimi do të shtrihet me të
gjithë aktorët veprues në tregun e remitancave me qëllim maksimizimin e këtyre flukseve.
Përpjekje të përbashkëta nga ana e qeverisë, rregullatorëve dhe sektorit financiar janë të nevojshme për
adresimin e kufizimeve ligjore dhe të politikave, për përmirësimin e sistemeve formale financiare dhe për rritjen
e edukimit të konsumatorëve. Në analizë të fundit, kjo do të çojë në thellimin dhe zgjerimin e ndërmjetësimit
financiar dhe të investimeve në ekonomi, e cila në një periudhë më afatgjatë do të ndikojë në zhvillimin e
një industrie kombëtare të qëndrueshme të aftë për të gjeneruar punësim, ulje të varfërisë dhe të tendencës
aktuale për largim nga Shqipëria.
Si përfundim, shpreh bindjen se kjo iniciativë do të mundësojë shfrytëzimin e plotë ekonomik të këtyre flukseve,
duke i bërë remitancat një katalizator edhe më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, financiar dhe shoqëror
të vendit në të ardhmen.

Gent Sejko
Guvernator
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16 qershori: Dita Ndërkombëtare e Remitancave
të Familjeve

N

ga shkurti i vitit 2015, 176 vende e kanë njohur 16 qershorin si Ditën Ndërkombëtare të
Remitancave të Familjeve. Kjo ditë është miratuar unanimisht nga Asambleja e Përgjithshme e
Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD - International Fund for Agricultural Development)
dhe është shënuar edhe në Rezolutën A/RES/71/237 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të
Bashkuara mbi Migrimin dhe Zhvillimin Ndërkombëtar.
Shpallja e kësaj dite përfaqëson jo vetëm një mundësi për të njohur përpjekjet dhe kontributin e
emigracionit në mbarë globin, por edhe për të promovuar rolin e remitancave në përballimin e sfidave
ekonomike, sociale dhe mjedisore, me të cilat përballen vendet në zhvillim. Kjo ditë thekson rëndësinë
e potencialit të remitancave në arritjen e objektivit final të kthimit të migrimit të brezave të ardhshëm,
në një zgjedhje e jo më një nevojë.
16 qershori kremton punën, sakrificën dhe bujarinë e punëtorëve, si dhe shërbimet e ofruara nga
industria financiare, për t’i kthyer remitancat në një realitet për miliona emigrantë në mbarë botën.
Numri i migrantëve ndërkombëtarë — individë që jetojnë në një shtet të ndryshëm nga ai i lindjes
— arriti në 258 milionë në vitin 2017 në të gjithë botën, 49% më shumë se në vitin 2000. Kjo përbën
gati 3.4% të popullsisë botërore (nga 2.8% në vitin 2000) sipas Kombeve të Bashkuara.
(http://www.un.org/en/events/family-remittances-day/)
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Dita ndërkombëtare e remitancave

1,15

ndihmojnë

26%

dërgojnë para
në vendet e tyre

milionë

të familjeve

emigrantë
shqiptarë

shqiptare

Në 2017
Kosto e dërgesave të remitancave

duke sjellë

+1,16

Kanalet e dërgesave të remitancave

57%

9,07%

miliardë

euro

4%
39%

8,64%

flukse remitancash

2018
Statistika mbi Shqipërinë
Popullsia, 1 janar 2018 (milionë)
Rritja e popullsisë (% mesatare 2010-2017)
Densiteti i popullsisë, 2017 (banorë për km2)
Forca e punës, 2017 (milionë)
Norna e papunësisë, 2017 (%)
Popullsia urbane, 2011 (%)
Sipërfaqja (km2)
Produkti i Brendshëm Bruto, PBB, 2016 (miliardë euro)
PBB për frymë, 2016 (euro)
Rritja e PBB-së (% mesatare 2010-2017)
Niveli i varfërisë, 2012 (%)
Shkalla e punësimit, 2017 (% e popullsisë në moshë pune)
Numri i llogarive bankare, 2017 (% mbi moshën 15 vjeç)
Numri i përdoruesve të telefonisë celulare, 2017 (për 100 banorë)
Numri i përdoruesve aktivë të internetit, 2017 (për 100 banorë)

2.87
-0.21
100.1
1.4
14.1
55.0
28748
11.6
4041.0
2.5
14.3
57.4
40.0
111.5
69.7

Burimi: INSTAT, AKEP Raporti Vjetor 2017, llogaritjet e BSh.
Emigracioni
Stoku i emigrantëve, 2017 (milionë)
Stoku i emigrantëve ndaj popullsisë, 2017 (%)

1.15
40.07
Itali, Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Maqedoni,
Mbretëria e Bashkuar, Gjermani, Kanada, Francë, Belgjikë

Vendet me emigracion më të lartë
Burimi: Organizata e Kombeve të Bashkuara, 2017.
Remitancat
milionë euro
Flukset hyrëse të remitancave
nga të cilat:
Të ardhura nga puna
Transferta personale
Flukset dalëse të remitancave
nga të cilat:
Të ardhura nga puna
Transferta personale

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,198.43 1,114.44 1,104.20 964.81 1,073.25 1,165.11 1,179.84 1,156.38
174.87
1,023.56
158.05

138.66
975.78
108.40

118.42 189.23
985.78 775.58
168.04 143.45

250.05
823.20
134.77

271.20
893.91
138.27

279.75
900.09
132.72

285.49
870.89
94.51

11.61
146.43

10.23
98.18

28.97 35.09
139.07 108.36

30.44
104.32

25.89
112.38

19.40
113.32

22.52
71.99

Burimi: Banka e Shqipërisë, 2017.

-8-

Përcaktimi dhe matja e remitancave
Domethënia ekonomike e remitancave shkon përtej asaj që sugjerojnë statistikat zyrtare të bilancit
të pagesave, si për vendet dërguese ashtu edhe për ato pranuese. Kuptimi ekonomik i dërgesave të
emigrantëve është transferimi i “të ardhurave dhe pasurisë” monetare ose në natyrë – nga emigranti
në vendlindjen e tij. Transfertat e të ardhurave në formë monetare rrisin drejtpërdrejt sasinë e valutës
në vendin e origjinës së emigrantëve, ndërkohë që transfertat në natyrë ndikojnë në shtimin e kursimit
në vendin pritës të emigrantit. Këto dallime janë të rëndësishme, sa herë që analizohen modalitetet,
sasia dhe efekti i dërgesave të remitancave. Për shembull, 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. Nga ana tjetër, remitancat e dërguara joformalisht, në cash, mbeten
përgjithësisht jashtë regjistrimit zyrtar, duke imponuar nevojën për të kryer vlerësime të flukseve
kryesisht nëpërmjet vrojtimeve statistikore.
Remitancat mund të jenë edhe në natyrë, p.sh. mallra që i dërgohen familjeve në vendin e origjinës.
Vetëm një pjesë e tyre regjistrohet si importe. Emigrantët, gjithashtu mund të bëjnë donacione në
vendin pritës për institucione si kisha dhe organizata bamirëse të krijuara nga bashkështetas. Ata
gjithashtu, mund të bëjnë disa pagesa (prime sigurimi, pagesë për shkollim, pagesat për fluturimet
ndërkombëtare drejtpërsëdrejti në linjat ajrore) në emër të të afërmve apo miqve nga vendi i tyre i
origjinës. Edhe pse shumica e këtyre pagesave në kuptimin ekonomik duhet të trajtohen si “dërgesa
emigrantësh”, në realitet ato rrallëherë regjistrohen si të tilla. Të gjitha këto konsiderata duhet të
mbahen parasysh kur vlerësohet madhësia e vërtetë e fluksit të remitancave bazuar në statistika
zyrtare, të cilat për arsyet e përmendura më lart kanë tendencë të nënvlerësojnë ndikimin e tyre të
plotë ekonomik.
Metodologjia për regjistrimin e remitancave e hartuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar –
BPM61, i klasifikon ato në tre zëra të bilancit të pagesave, si më poshtë:
a)

b)

c)

“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”);
“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 korrente”; dhe
“transferta të emigrantëve” – vlera neto e transfertave nga migrantët që lëvizin nga një vend
në tjetrin (klasifikuar në llogarinë kapitale, nënkategoria “transferta kapitali”).

Në nivel vendi, të dhënat janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të FMN-së: http://data.imf.
org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52&sId=1390030341854.

1

Balance of Payments and International Investment Position Manual, sixth edition (BPM6).
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I. Emigracioni shqiptar dhe karakteristikat e tij

S

hqipëria e pas viteve ‘90 u dominua nga cikle migruese, të cilat mund të konsiderohen intensive,
të parregullta dhe evoluese, si pasojë e veprimit të kombinuar të faktorëve shtytës ekonomikë dhe
politikë2. Duke marrë parasysh informalitetin, që ka shoqëruar në masë këtë dukuri në Shqipëri, pra një
numër të madh të emigrantëve shqiptarë të padokumentuar, vlerësimi i saktë i numrit të tyre është i
pamundur. Megjithatë, sipas studiuesve të ndryshëm vlerësohet se nga Shqipëria, me një popullatë
prej rreth 3.2 milionë banorësh, gati 1 milion kanë emigruar, kryesisht në Greqi dhe Itali (Lianos dhe
Cavounidis, 2004).

Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara3 (2017), numri i emigrantëve shqiptarë, që aktualisht
jetojnë dhe punojnë jashtë vendit vlerësohet në 1.15 milionë.
• rreth 90% e emigrantëve shqiptarë jetojnë në kontinentin evropian, pjesa tjetër në kontinentin amerikan;
• 99.5% (1,142,748 individë) në rajonet më të zhvilluara dhe vetëm 0.5% (5,396 individë) në ato më
pak të zhvilluara.
• 93.2% (1,069,693 individë) në rajonet me të ardhura të larta, 6.8% (78,441 individë) në rajone me të
ardhura mesatare dhe një përqindje shumë e vogël në vendet me të ardhura nën mesataren.
Emigrantët shqiptarë kanë emigruar kryesisht në vendet fqinje, Itali (455,468 ose 40% e emigrantëve)
dhe Greqi (429,428 ose 37%). Afërsia, ngjashmëritë në kulturë dhe në mënyrën e të jetuarit, si dhe
formimi i rrjetit të emigrantëve, vazhdojnë të mbajnë Greqinë dhe Italinë si dy shtetet kryesore të
zgjedhura për të banuar jashtë vendit4. Greqia deri në vitet 2010 renditej e para për nga numri i
emigrantëve shqiptarë. Si pasojë e krizës financiare botërore të vitit 2009 që goditi tregun e punës në
vendet kryesore të destinacionit për emigrantët shqiptarë dhe sidomos Greqinë, një pjesë e këtyre
emigrantëve u kthyen në Shqipëri ose emigruan në destinacione të tjera. Aktualisht, Italia renditet
e para për numrin e përgjithshëm të emigracionit shqiptar në botë. Destinacionet e preferuara
ndërkombëtare jashtë Evropës për emigrantët shqiptarë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Vendet me numrin më të lartë të emigrantëve shqiptarë

Itali, 40%
Greqi, 37%
SHBA, 8%
Maqedoni, 6%
Mbretëri e Bashkuar, 3%
Gjermani, 2%
Kanada, 1%
Francë, 1%
Të tjera, 3%

Burimi: Organizata e Kombeve të Bashkuara, Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale, Divizioni i Popullsisë (2017).

2
3

4

Ministria e Brendshme, Profili i Migracionit, 2016.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Trends in International Migrant Stock:
The 2017 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).
Perspektiva gjinore në Shqipëri, Analiza gjinore Census 2011, INSTAT, UNFPA, UN Women, Tetor 2014.
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Një historik i shkurtër i valëve migratore
Komunitetet shqiptare5 jashtë vendit janë përkufizimi i ri i diasporës. Periudhat kohore të formimit
të diasporës shqiptare ndryshojnë. E ashtuquajtura "diaspora e vjetër" përbëhet nga emigrantë që
kanë emigruar para viteve ‘90, ndërsa "diaspora e re" përbëhet nga emigrantët që kanë emigruar
pas këtyre viteve. Diaspora e vjetër ka qenë e vendosur kryesisht në SHBA dhe disa vende të Evropës
Perëndimore, ndërsa diaspora e re është vendosur në Greqi, Itali, SHBA, Britani e Madhe etj. dhe më
pak në vendet të diasporës së vjetër.
Migrimi i shqiptarëve jashtë vendit nuk është një dukuri e re. Ajo është e dokumentuar të paktën që
në shekujt e pesëmbëdhjetë dhe të gjashtëmbëdhjetë me largimin e një mase të madhe banorësh të
trevave shqiptare, veçanërisht nga jugu i vendit, pas pushtimit të Gadishullit Ballkanik nga Perandoria
Osmane dhe vdekjes së Skënderbeut. Rezultat i këtyre valëve migratore ishte krijimi i ngulimeve
të rëndësishme shqiptare në Italinë e Jugut, Greqi, në bregdetin e Dalmacisë e gjetkë. Modeli më i
spikatur është komuniteti arbëresh i vendosur në Siçili e Kalabri.
Gjatë shekujve që pasuan, deri në krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, në vitin 1912, proceset migratore
vazhduan në formën e lëvizjeve “të brendshme” nga trevat shqiptare në rajone të tjera të Perandorisë
Osmane ose në vende fqinje, të cilat, me kalimin e kohës, fituan autonomi apo pavarësi nga Porta e
Lartë. Këtyre lëvizjeve u detyrohet krijimi dhe konsolidimi i komuniteteve relativisht të rëndësishme
shqiptare në rajonet e Turqisë së sotme, në Egjipt, Siri, Bullgari, Rumani e në ndonjë vend tjetër.
Periudha që nis me fillimin e shekullit XX dhe, në veçanti, me formimin e shtetit shqiptar solli një
ndryshim të rrugëve të emigrimit. Emigrimi drejt Turqisë vazhdoi përsëri, kryesisht për hir të lidhjeve
që ekzistonin me ata që qenë vendosur atje, por tani ky vend, me problemet e shumëllojta që solli
rënia e Perandorisë, nuk përbënte më një truall të parapëlqyer për emigrim. Prandaj shqiptarët u
orientuan kryesisht drejt ShBA-ve, Argjentinës, Australisë dhe në një numër më të kufizuar edhe në
ndonjë vend evropian (Francë, Austri, Itali).
Një kontingjent të veçantë përbënte emigracioni politik, i larguar nga Shqipëria si rezultat i qëndrimit
dhe veprimtarisë kundërshtuese ndaj regjimit të Zogut dhe pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore.
Në harkun kohor 1945-1990, u shënua një shuarje thuajse e plotë e dukurive emigruese.
Emigracioni u rishfaq në Shqipëri në korrik 1990. Në dy dhjetëvjeçarët e fundit, nga vendi
u largua në emigracion rreth 25% e popullsisë totale ose rreth 35% e popullsisë aktive.
Përgjithësisht prirja e emigrantëve shqiptarë me kalimin e viteve është orientuar drejt vendeve më të
zhvilluara të Evropës Perëndimore (Itali, Gjermani, Holandë, vendet e Skandinavisë, Britani e Madhe
etj.), si dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadasë. Shtrirja gjeografike e emigracionit
shqiptar në vendet pritëse është diktuar nga kërkesat e tregut të punës. Në Greqi dhe Itali, për
shembull, emigrantët shqiptarë gjenden të përhapur kudo në territoret e këtyre shteteve, natyrisht
me një përqendrim më të madh në qytetet kryesore.
Burimi: Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme . http://www.punetejashtme.gov.al/al/misioni/shqiptaret-ne-bote

5

Diaspora, Emigrantë: Një komunitet njerëzish që jetojnë jashtë vendit të tyre të origjinës përkohësisht ose në baza të
përhershme dhe mbajnë lidhje me atdheun ose të afërmit e tyre. Komunitetet e diasporës zakonisht janë të lidhura
emocionalisht dhe financiarisht me të afërmit në vendin e tyre të origjinës.
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Diaspora në botë në vitin 1990 dhe 2017

Legjenda
Numri i shqiptarëve nëpër botë
(persona)
0 - 1250
1251 - 2500
2501 - 7000
7001 - 30000
30001 - 90000
90001 - 455468
Vlera zero

Legjenda
Numri i shqiptarëve nëpër botë
(persona)
0 - 1250
1251 - 2500
2501 - 7000
7001 - 30000
30001 - 90000
90001 - 455468
Vlera zero
Burimi: Organizata e Kombeve të Bashkuara, Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale, Divizioni i Popullsisë (2017)
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Në vitet ‘90, emigracioni në Shqipëri ka qenë fenomen i zakonshëm, i ndërmarrë në shumicën e
rasteve nga meshkujt (109,056 meshkuj dhe 70,434 femra, 1990), por referuar të dhënave të fundit të
vitit 2017, dallimet gjinore janë zbutur, duke ardhur në përafërsisht të njëjtat nivele (580,344 meshkuj
dhe 567,800 femra). Emigrimi femëror është rritur si pasojë e bashkimeve familjare dhe mundësive
më të mira jashtë vendit6. Referuar ndarjes sipas kontinenteve, femrat dominojnë në Amerikën Veriore
me 51% (kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës) dhe në Azi me 52% (kryesisht në Turqi).

Përqindja e femrave ndaj totalit të emigrantëve
1990

2017

Afrika, 37%
Azia, 48%
Europa, 39%
Amerika Jugore, 44%
Amerika Veriore, 43%
Oqeania, 31%

Afrika, 45%
Azia, 52%
Europa, 49%
Amerika Jugore, 46%
Amerika Veriore, 51%
Oqeania, 50%

Burimi: Organizata e Kombeve të Bashkuara, Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale, Divizioni i Popullsisë (2017).

6

Perspektiva Gjinore në Shqipëri, Analiza gjinore Census 2011, INSTAT, UNFPA, UN Women, Tetor 2014.

- 14 -

II.

Remitancat dhe ndikimi i tyre në zhvillim

R

emitancat përbëjnë një burim të rëndësishëm të ardhurash, një burim të rëndësishëm financimi të
kërkesës agregate dhe një element të rëndësishëm në kursimet familjare (Quibria, 1997). Si të tilla,
remitancat bartin padyshim efekte në mirëqënie dhe një ndikim në terma makroekonomikë (OECD,
2006). Literatura teorike dhe empirike vlerëson se rëndësia e remitancave ndikohet nga mënyra sesi ato
përdoren. Për rrjedhojë, efektet e mundshme makroekonomike të remitancave pasqyrojnë strukturën
shpenzime-kursim që i karakterizon ato.
Studime të ndryshme argumentojnë se shpenzimet për arsye formimi kapitali do të ofronin ndikime
më të larta direkte në rritjen ekonomike për shkak të efekteve multiplikative, të cilat nxisin kërkesën
agregate në të ardhmen (forward linkages) (Taylor, 1999). Këto efekte nënkuptojnë prodhim të shtuar si
pasojë e rritjes së kërkesës agregate (në formën e konsumit dhe eksporteve). Nga ana tjetër, vlerësohet
që përgjithësisht remitancat mbulojnë financimin e konsumit të familjeve për nevoja bazë (ushqime,
shëndet, arsim, pasuri të paluajtshme) sipas hierarkisë së nevojave (Lowell & de la Garza, 2000). Një
nxitje më e lartë e konsumit nuk zbeh rëndësinë që remitancat kanë në rritjen ekonomike. Konsumi
mundëson rritje të vlerës së shtuar në degët e ekonomisë që ofrojnë mallra dhe shërbime konsumi
dhe sektorët ekonomikë, që ofrojnë inpute për prodhimin e këtyre mallrave dhe shërbimeve (backward
linkages).

Ekziston një literaturë e gjerë empirike që dëshmon për vlera të larta të multiplikatorëve të remitancave
në prodhim. Ratha (2000) studion rastin e Meksikës ku 1 dollar remitanca i shpenzuar gjeneronte 2.69
dollarë të ardhura kombëtare në rastin e zonave urbane dhe 3.17 dollarë në rastin e zonave rurale. Një
rast tjetër i rëndësishëm është ai i Greqisë, ku vlerësohet që në vitet ‘70, remitancat kanë kontribuar
për rreth gjysmën e rritjes ekonomike në vend (Glytsos, 1993). Studime të tjera dëshmojnë edhe për
rëndësinë e remitancave në formimin e kapitalit dhe punësim (Drinkwater et al., 2003).
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Më poshtë, paraqiten disa fakte dhe vlerësime në lidhje me rëndësinë dhe impaktin e remitancave
në terma makroekonomikë për Shqipërinë. Fillimisht, përfshihen treguesit e remitancave në terma
të ecurisë dhe rëndësisë si element përbërës i bilancit të pagesave. Më pas vlerësohet rëndësia e
remitancave në nivelin dhe dinamikën e të ardhurave të disponueshme. Në pjesën e fundit të kësaj
analize paraqitet një vlerësim i impaktit të remitancave në nivelin e Produktit të Brendshëm Bruto dhe
rritjen ekonomike në vite. Ky vlerësim bazohet mbi të dhënat e detajuara të përdorimit të remitancave
sipas kategorive të konsumit të popullatës dhe platformës së llogaritjes input-output.

II.1 Remitancat si zë i bilancit të pagesave
Remitancat7 përbëjnë një zë të rëndësishëm në statistikat e bilancit të pagesave të Shqipërisë. Kjo vihet
në dukje nga pesha relative që ky zë ka në terma të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) dhe tregues
të tjerë makroekonomikë.

Remitancat, ndihma zyrtare për zhvillim dhe investimet e huaja direkte në % ndaj PBB-së
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

2008

2009

2010

2011

2012

Dërgesat në para, Remitancat
Fluksi hyrësi i investimeve direkte

2013

2014

2015

2016

Ndihma zyrtare për zhvillim

Burimi: Banka e Shqipërisë, për remitancat dhe investimet e huaja direkte
http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD për Ndihmën zyrtare për Zhvillim.

Gjatë periudhës 2008-2017, raporti i remitancave ndaj PBB-së ka shënuar vlerën mesatare 9.1%. Kjo
peshë ka pësuar vetëm një rënie të lehtë në periudhën pas krizës globale, duke mos cenuar kontributin
e rëndësishëm të këtij zëri në kuadrin makroekonomik të vendit.
Rëndësia e remitancave dëshmohet edhe nga raportet ndaj treguesve të tjerë. Fillimisht, brenda
statistikave të llogarisë korrente, remitancat përbëjnë një fluks të rëndësishëm financues të deficitit
tregtar. Gjatë periudhës 2008-2017, remitancat hyrëse ishin mesatarisht sa 36.7% e deficitit tregtar të
mallrave. Nëse vendosen në raport me deficitin e përgjithshëm tregtar të mallrave dhe shërbimeve,
raporti ngjitet në vlerën 46% për të njëjtën periudhë. Në të njëjtën kohë, raporti mesatar i remitancave
ndaj eksportit të mallrave shënonte 32.6% dhe ndaj investimeve të huaja direkte (detyrimeve) pothuaj
100%.

7

Përfshijnë të ardhurat parësore për “kompensimin e punonjësve” dhe transfertat jozyrtare nga të ardhurat dytësore.
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Raporti i remitancave hyrëse ndaj deficitit tregtar dhe eksporteve (%, majtas)
dhe ndaj IHD-ve (detyrime) (%, djathtas)
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Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT.

Një aspekt i rëndësishëm që përfshihet në konsideratat makroekonomike të remitancave lidhet me
kontributin e tyre në dinamikat e deficitit të llogarisë korrente. Megjithëse, dinamikat e deficitit korrent
përcaktohen gjerësisht nga zërat e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, remitancat gjejnë shpesh
vend si kontribues i rëndësishëm. Kështu, gjatë periudhës 2011-2017, deficiti i llogarisë korrente është
ngushtuar me 2.3% dhe kontributi i remitancave hyrëse në këtë drejtim vlerësohet në rreth 1.2 pikë
përqindje. Gjithashtu, gjatë periudhës 2005-2010, megjithë zgjerimin e deficitit korrent me rreth 26.1%,
remitancat kanë dhënë përsëri kontribut në drejtim të kundërt (vlerësohet mesatarisht në nivelin 2.4
pikë përqindje në drejtim të ngushtimit të deficitit korrent, një kontribut i kundërt me dinamikën e
përgjithshme të deficitit korrent). Pavarësisht faktit që kontributi i remitancave mund të jetë më i vogël,
ato mbeten një fluks i rëndësishëm (edhe pse jo përcaktues) në formimin e dinamikave të deficitit
korrent dhe herë pas here mund të përbëjnë një diferencë të rëndësishme në këto dinamika.

II.2 Remitancat dhe e ardhura e disponueshme
Flukset e remitancave janë pjesë përbërëse në identitetin e llogaritjes së të ardhurave të disponueshme.
Mesatarisht, gjatë viteve 2008-2017, remitancat përbënin rreth 9.8% të të ardhurave të disponueshme.
Në të njëjtën kohë, remitancat kanë dhënë një kontribut prej 0.5 pikë përqindje në rritjen mesatare
3.7% të të ardhurave të disponueshme gjatë viteve 2014-2017.

II.3 Ndikimi në nivelin e PBB-së dhe rritjen ekonomike
Për të llogaritur impaktin e remitancave në nivelin e PBB-së dhe rritjen ekonomike zbatohet një
përqasje vlerësuese sipas strukturës së tabelave input-output8. Sipas kësaj përqasjeje mundësohet
vlerësimi i ndikimit të komponentëve të kërkesës agregate (në rastin konkret të konsumit të popullatës
dhe investimeve) në nivelin e vlerës së shtuar në vend. Impakti i vlerësuar i remitancave në konsumin
e popullatës dhe investime (paraqitur në seksionin e mëparshëm) përbën elementin ekzogjen.
Kontributi shpërndahet në terma të kërkesës agregate sektoriale sipas të dhënave të detajuara nga
Anketa e Buxhetit të Familjeve.
8

Struktura input-output mundëson ndërlidhjen mes kërkesës agregate dhe prodhimit në një ekonomi. Me fjalë të tjera lejon
të vlerësohet ndikimi në prodhimin vendas si pasojë e rritjes së kërkesës agregate në tërësi ose sipas komponentëve (konsum,
investime ose eksport).
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Vlerësimi realizohet për vlerën e shtuar sektoriale në ekonomi, e cila më pas agregohet për të përftuar
vlerën e shtuar në tërësi. Meqë vlerësimet realizohen në nivel nominal, deflatorët e vlerës së shtuar
sektorialë aplikohen për të marrë vlerësime në terma realë. Vlerësimet në fjalë i përkasin periudhës
2008-2016 sipas të dhënave të disponuara dhe bazohen mbi strukturën input-output të vitit 2014
(statistika më e fundit e disponueshme për këto tabela). Sipas Anketës së Nivelit të Jetesës, shpërndarja
sektoriale e shpenzimeve konsumatore për familjet që marrin remitanca paraqitet në tabelën e
mëposhtme.

Tabelë 1. Struktura sektoriale e shpenzimeve konsumatore të familjeve që marrin remitanca
Grupet kryesore të konsumit
Ushqime dhe pije jo-alkoolike
Pije alkoolike, duhan
Veshje dhe Këpucë
Shpenzime për banesën, ujë, energji elektrike, qira të paguar
Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje të zakonshme të banesës
Shëndet
Transport
Komunikim
Argëtim dhe kulturë
Arsim
Restorante dhe hotele
Të tjera mallra dhe shërbime
Gjithsej

% ndaj totalit
48
3.2
4.5
11
5.3
5
4.8
3
2.7
3.3
3.2
5.9
100

Burimi: Instat.

Sikurse vihet re nga Tabela 1, shpenzimet janë fokusuar në grupin e “ushqimeve dhe pijeve
joalkoolike” dhe kategorinë e shpenzimeve për “banesë, ujë, energji elektrike etj.”. Në bazë të kësaj
shpërndarjeje sektoriale dhe vlerës totale të remitancave për vitin 2016, si dhe masës së financimit
të konsumit të popullatës nga këto të fundit (shpjeguar në seksionin e mëparshëm), vlerësohet
shkalla e impaktit në vlerën nominale të PBB-së, në nivelin real të PBB-së dhe në kontributin
ndaj rritjes reale vjetore të PBB-së. Për vitet e tjera, aplikohen vlerat respektive të remitancave
vjetore ndaj të njëjtës strukturë shpërndarjeje në konsum për shkak të mungesës së të dhënave
të detajuara të strukturës. Në këtë vlerësim, është marrë parasysh fakti që një pjesë e remitancave
shkojnë edhe për kursim. Raporti i ndërmjetëm i konsumit dhe kursimit është marrë gjithashtu
nga të dhënat e këtij vrojtimi.
Vlerësimet bazohen në strukturat input-output të ekonomisë shqiptare për vitin 2014. Prej këtyre
tabelave, mund të gjenerohen multiplikatorë sektorialë të vlerës së shtuar, të cilët nënkuptojnë vlerën
e shtuar sektoriale (prodhim sektorial) për 1 njësi kërkesë agregate të shtuar (konsum) për sektorin
në fjalë. Në këtë rast, kërkesa agregate e shtuar lidhet me konsumin e popullatës të financuar nga
remitancat. Multiplikatori lejon vlerësimin e raundit të parë si pasojë e konsumit. Gjithashtu, vlera e
shtuar në ekonomi gjeneron të ardhura për sektorët e përfshirë duke nxitur edhe një raund të dytë
konsumi. Në këtë pikë, supozohet se të ardhurat e gjeneruara do të shkojnë tërësisht për rritjen e
konsumit të popullatës dhe kjo nënkupton një impakt maksimal në raundin e dytë. Meqenëse
vlerësimet bëhen në nivel nominal, deflatorët sektorialë aplikohen për të përftuar vlerat reale të PBB-së
(me bazë vitin 2010). Kjo mundëson edhe vlerësimin e kontributit të remitancave në rritjen ekonomike
reale (pikë përqindje).
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II.4a. Impakti në terma nominalë
Në grafikun në vijim, paraqiten rezultatet e vlerësimeve të ndikimit të remitancave në nivelin nominal
të PBB-së dhe në normën e rritjes së këtij treguesi. Vlerësohet që gjatë periudhës së analizës (20102017), remitancat kanë kontribuar në rreth 5.6% të nivelit të PBB-së së vendit. Nga ana tjetër, vlerësimet
dëshmojnë që masa e këtij kontributi ka ardhur lehtësisht në pakësim nga 5.8% në vitin 2010 në
rreth 5.3% në vitin 2017. Megjithatë, kontributet kanë qenë më të larta gjatë 3 viteve të fundit, nëse
krahasohen me ecurinë e viteve 2010-2013.

Impakti i remitancave në nivelin (%, majtas) dhe
rritjen e PBB-së nominale (pikë përqindje, djathtas)*
%
7

p.p.
6.4

6

5.8

1
5.5

5.1

5.7

5.7

5.4

0.7

5.3

5

0.5

4

0.2

3

0.1

0

2
1

-0.3

0

-0.1
-0.3
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

-0.5

-0.1
-0.3

* Në grafikun djathtas, paraqitet kontributi i remitancave në pikë përqindje ndaj rritjes ekonomike. Për shembull, nëse në vitin
2017, rritja ekonomike nominale rezultoi 5.3%, kontributi i remitancave në këtë rritje ka qenë 0.1 pikë përqindje.
Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Një pasqyrë e ngjashme vihet re në rastin e kontributit të remitancave në rritjen ekonomike nominale
të vendit. Vlerësohet që kontributi ka qenë negativ për periudhën 2010-2013 (mesatarisht në nivelin
-0.3 pikë përqindje), por ka ardhur në rritje gjatë viteve të mëvonshme. Në periudhën 2014-2017,
impakti i remitancave në rritjen ekonomike vlerësohet në nivelin 0.2 pikë përqindje. Një kontribut i
rëndësishëm vihet re në vitin 2014 (0.7 pikë përqindje) dhe lehtësisht në vitin 2015 (0.2 pikë përqindje).
Vecanërisht për t’u shënuar është impakti në vitin 2014. Duke pasur parasysh që norma e rritjes
ekonomike nominale për këtë vit raportohet në nivelin 3.4%, remitancat vlerësohet të kenë kontribuar
për rreth 20% të kësaj norme.
Rastet kur remitancat kanë dhënë kontribute negative lidhen me periudha kur këto flukse kanë shfaqur
një dinamikë pakësuese. Kjo nuk nënkupton një humbje të rëndësisë së tyre, por thekson edhe njëherë
rëndësinë që remitancat kanë dhe sa e varur është kërkesa agregate dhe prodhimi vendas nga këto
flukse.

II.4b. Impakti në terma realë
Sikurse është përmendur në seksionin hyrës, vlerësimi i ndikimit real realizohet duke aplikuar deflatorët
e vlerës së shtuar bruto sektoriale mbi vlerësimet nominale të paraqitura në seksionin e mësipërm.
Në grafikun më poshtë, paraqiten rezultatet në terma të kontributit mbi nivelin e PBB-së reale dhe në
rritjen vjetore reale ekonomike.
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Vlerësimet e treguesve në terma realë janë relativisht të ngjashëm me ato në terma nominalë të paktën
përsa i përket vlerësimeve në nivel. Impakti i remitancave vlerësohet mesatarisht në 5.6% të totalit.
Pesha e këtij impakti ka ardhur gjithashtu në zvogëlim nga 6.4% në vitin 2010, në rreth 5.1% në vitin
2017. Diferencat janë më të mëdha mes vlerësimeve reale dhe nominale përsa i përket kontributeve
në rritjen ekonomike. Kështu, gjatë periudhës 2010-2013, remitancat vlerësohet të ketë prodhuar një
impakt negativ në nivelin -0.4 pikë përqindje, ndikim ky jo i vogël nëse merret parasysh fakti që rritja
ekonomike mesatare e kësaj periudhe ka rezultuar 2.2%. Për sa i përket periudhës 2014-2017, impakti
i remitancave në rritjen ekonomike vlerësohet në nivelin 0.2 pikë përqindje për një rritje ekonomike
mesatare 2.8%.

Impakti i remitancave në nivelin (%, majtas) dhe rritjen e PBB-së reale (pikë përqindje, djathtas)
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Burimi: Instat dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë.

Ashtu sikurse në rastin e vlerësimeve nominale, një vëmendje e veçantë duhet të kushtohet në rastin e
vitit 2014. Kontributi i remitancave në rritjen ekonomike vlerësohet në nivelin 0.6 pikë përqindje. Nëse
merret parasysh që rritja ekonomike për këtë vit ka rezultuar 1.8%, impakti i remitancave vlerësohet në
rreth 33% (vlerë kjo më e lartë krahasuar me ndikimin në rastin e rritjes nominale). Gjithashtu, duhet të
vihet në dukje fakti që rritja ekonomike mund të kishte qenë mjaft më e lartë.
Kjo dëshmon edhe një herë për impaktin e rëndësishëm të këtyre flukseve në dinamikën dhe ekuilibrin
makroekonomik në vend. Ruajtja e normave të rritjes ose të paktën e niveleve të fluksit të remitancave
është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu, shmangia e situatave kur flukset pakësohen është po aq e
rëndësishme në ruajtjen e nivelit të të ardhurave, konsumit dhe rrjedhimisht të rritjes ekonomike në
vend. Së fundi, duhet përmendur që në vlerësimet e mësipërme merren parasysh vetëm ndikimet
e drejtpërdrejta dhe indirekte (përmes backward-linkage) nga remitancat, por mungojnë vlerësime
të ndikimeve të tërthorta (ndikimet e të ardhurave në raundin e dytë). Si rrjedhojë, kontributi i
remitancave mund të ketë qenë edhe më i lartë se çfarë sugjerohet nga vlerësimet e mësipërme (si në
rastin e ndikimeve pozitive ashtu edhe në rastin e ndikimeve negative në rritje).
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III. Familja dhe remitancat

D

ukuria social-ekonomike e emigrimit të punës është fakt në jetën e përditshme të shqiptarëve.
Gjithkush nga ne ka një të afërm ose të njohur që punon dhe jeton jashtë vendit. Ngushtësisht të
lidhura me emigracionin janë remitancat – para apo të mira të dërguara nga emigrantët pranë familjarëve
të tyre në atdhe. Sipas një vrojtimi të Bankës së Shqipërisë (2007), vlerësohet se rreth 26% e familjeve në
territorin e Republikës së Shqipërisë, përfitojnë dërgesa nga jashtë në formën e remitancave9.

Remitancat përbëjnë një mekanizëm të rëndësishëm për transferimin e burimeve (rezervave) nga
vendet e zhvilluara në vendet në zhvillim (Russell, 1992), si dhe janë ndër flukset më të mëdha të
financimit të jashtëm për vendet në zhvillim (Ratha, 2003). Në nivel makro, të dhënat tregojnë se
remitancat janë një burim i rëndësishëm valutor dhe likuiditeti për Shqipërinë.
Nga vlerësimet e Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2017, totali i remitancave arriti në 1.158 milionë euro,
nga të cilat 286 milionë euro nga të ardhurat nga puna e emigrantëve sezonalë dhe 872 milionë euro
si transferta personale (kryesisht përfshijnë të ardhurat nga emigrantët).
Të dhënat e agreguara të remitancave, megjithatë, tregojnë pak për dobinë e tyre tek marrësit ose për
mënyrën se si marrësit i përdorin këto fonde, duke vështirësuar analizën e ndikimit të tyre në nivel mikro.
Ndryshe nga flukset e tjera të kapitalit, të tilla si grantet qeveritare për zhvillim dhe investimet e huaja direkte,
remitancat shtojnë direkt buxhetin e ekonomive familjare dhe janë një burim i rëndësishëm i të ardhurave
në vendet pritëse (Rapoport dhe Docquier, 2006)10. Vrojtimet pranë familjeve dëshmojnë rëndësinë e
këtyre flukseve në nivelin e të ardhurave të familjeve pritëse. Remitancat kontribuojnë në: përmirësimin e
standardit të jetesës; shëndet dhe edukim më të mirë, si dhe në krijimin e vlerave humane dhe financiare.

9
10

Informacion mbi rezultatet e vrojtimit pranë familjeve, Banka e Shqipërisë, Buletini Ekonomik, vëllimi 10, shtator 2007.
Rapoport, H. And Docquier, F. (2006). The Economics of Migrants’ Remittances, volume 1 of Handbook on the Economics of
Giving, Reciprocity and Altruism, pages 1135–1198. Elsevier.
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III.1 Kontributi mikroekonomik
Ndikimi i remitancave në Shqipëri është i rëndësishëm sepse ato përbëjnë një burim shtesë të
ardhurash për familjet pritëse. Studimi i Bankës Botërore11 pranë familjeve pritëse të remitancave,
vlerëson se remitancat përfaqësojnë rreth 13% të buxhetit vjetor të familjes në Shqipëri.
Ndikimi i remitancave nuk ndjehet vetëm në nivel familjeje, një pjesë e konsiderueshme e tyre shkon
në familje përfituese që jetojnë në zona rurale. Për më tepër, remitancat e shpenzuara në zonat rurale
mund të kenë një efekt më të madh se ato të shpenzuara në zonat urbane, pasi ato priren më shumë
drejt konsumit të mallrave dhe shërbimeve lokale.
Anketa e buxhetit të familjeve (INSTAT, 2016) tregon se Kukësi dhe Dibra janë qarqet ku remitancat
zënë relativisht 15-19% të totalit të të ardhurave të familjeve. Njëkohësisht, këto dy qarqe, krahasuar
me qarqet e tjera, shfaqin përqendrimin më të lartë të nivelit të familjeve pritëse në total familjesh,
rekspektivisht 37% dhe 17%.
Referuar Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës (INSTAT, 2012), qarku i Kukësit ka shkallën më të lartë
të varfërisë në nivelin 22.5%, dhe të ardhurat nga remitancat ndikojnë pozitivisht në reduktimin e
varfërisë në këtë qark.
Identifikimi me saktësi i përdorimit të të ardhurave shtesë familjare në formën e remitancave, ndarë nga
të ardhurat e tjera, është i vështirë. Megjithatë, duke rritur të ardhurat familjare, remitancat ndikojnë
sjelljen e tyre për konsum, investime dhe kursime.
Matjet empirike (INSTAT, Anketa e buxhetit të familjeve, 2016) tregojnë se familjet që marrin remitanca,
gjithsesi, kanë nivel më të ulët të shpenzimeve mesatare mujore krahasuar me mesataren e vendit dhe
me familjet që nuk marrin remitanca.

Shpenzimet mujore të njësive ekonomike familjare që marrin
dhe atyre që nuk marrin remitanca
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Burimi:
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Burimi:
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2016,INSTAT.
INSTAT.

Gjithashtu, analiza e sjelljes së shpenzimeve mesatare mujore të familjeve tregon se familjet që
marrin remitanca shpenzojnë më shumë për konsum (mallra ushqimore, pije dhe veshje) për strehim
(shpenzime për mirëmbajtje dhe mobilim banese) dhe shërbime shëndetësore.

11

Baseline survey on remittance beneficiaries’ financial behaviors in East Europe and Central Asia (2017).
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Struktura e shpenzimeve mesatare mujore për konsum
Njësi ekonomike familjare
që nuk marrin remitanca

Njësi ekonomike familjare
që marrin remitanca

Ushqim dhe pije joalkoolike, 44.8%
Pije alkoolike, duhan, 3.5%
Veshje dhe këpucë, 4.5%
Shpenzime për banesën, ujë, energji
elektrike, qira të paguar, 10.1%
Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje
të zakonshme të banesës, 5.0%
Shëndet, 3.2%
Transport, 6.5%
Komunikim, 3.3%
Argëtim dhe kulturë, 3.0%
Arsim, 4.5 %
Restorante dhe hotele, 4.6%
Të tjera mallra dhe shërbime, 6.5%

Ushqim dhe pije joalkoolike, 48.0%
Pije alkoolike, duhan, 3.2%
Veshje dhe këpucë, 4.5%
Shpenzime për banesën, ujë, energji
elektrike, qira të paguar, 11.0%
Mobilim, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje
të zakonshme të banesës, 5.3%
Shëndet, 5.0%
Transport, 4.8%
Komunikim, 3.0%
Argëtim dhe kulturë, 2.7%
Arsim, 3.3 %
Restorante dhe hotele, 3.2%
Të tjera mallra dhe shërbime, 5.9%

Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjeve 2016, INSTAT.

Përqindja e remitancave ndaj të ardhurave totale, sipas qarqeve

Përpjesa e madhe e remitancave për konsum
tregon qëllimin primar, pjesë e zgjedhjes
së emigrantëve dhe e familjeve të tyre në
Shqipëri, për të dalë nga varfëria dhe për të
ngritur nivelin e jetesës.
Studime të shumta mbi ekonomiksin e
remitancave, pranojnë që herët a vonë
këto flukse monetare do të vijnë në rënie.
Për vijueshmërinë e efekteve pozitive,
prioriteti qëndron në kanalizimin e tyre drejt
investimeve. Përdorimi i kanaleve formale
dhe joformale për transferimin e remitancave
ndikon drejtpërdrejt në përdorimin potencial
të tyre.

Kukës

Shkodër

Lezhë

Durrës

Dibër

Tiranë

Në Shqipëri, pjesa më e madhe e remitancave
transferohet në rrugë joformale. Përdorimi
i rrugëve bankare nga ana e emigrantëve,
mbetet i kufizuar. Një kombinim i kostove të
larta të transaksionit si dhe shmangia socialekonomike - bëhet fjalë për familjet në zona
rurale dhe /ose me nivel të ulët kulturës
financiare, - mund të jenë faktorët kryesorë
për vazhdimësinë e përdorimit të rrugëve
joformale, për këto dërgesa.

Elbasan

Fier
Berat
Korçë
Vlorë
Gjirokastër

Legjenda
1.6% - 3.5%
3.6% - 5.5%
5.6% - 10.0%
10.1% - 18.7%
Vlera më e ulët: 1.6%, Gjirokastër
Vlera më e lartë: 18.7% Dibër

Burimi: Anketa e Buxhetit të Familjeve 2016, INSTAT.
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IV. Tregu i remitancave në Shqipëri12 - situata
aktuale dhe nevojat për ndërhyrje

N

ga pikëpamja e zhvillimit ekonomik por dhe mirëqenies së familjeve,
kanalizimi i remitancave nëpërmjet kanaleve zyrtare paraqitet tejet
i rëndësishëm, duke krijuar kështu akses në shërbimet bazike bankare
për familjet pritëse të emigrantëve. Krijimi i një marrëdhënieje të tillë
me institucionet bankare dhe ato financiare jobanka, mundëson aksesin në produkte edhe më të
sofistikuara financimi dhe investimi, duke mbështetur krijimin e një historiku të klientit. Për sa më sipër,
remitancat kontribuojnë në mirëqenien e familjes jo vetëm duke financuar drejtpërdrejt konsumin e
tyre, por dhe duke krijuar një akses më të gjerë të këtyre familjeve në financime dhe investime. Në këtë
mënyrë, remitancat vlerësohet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në shkallën e përfshirjes financiare
të popullsisë – për Shqipërinë, ky tregues vlerësohet në nivele të ulëta, prej 40%, krahasuar me
mesataren globale prej 69%. Nga ana tjetër, përdorimi i kanaleve zyrtare nxit aktivitetin ndërmjetësues
të institucioneve financiare, duke kontribuar në zhvillimin dhe mirëqenien e vendit.

Remitancat në fokusin e
Bankës së Shqipërisë

Nxitja e përdorimit të sistemit financiar për dërgesat e remitancave ka qenë në
fokusin e vazhdueshëm të Bankës së Shqipërisë edhe në kuadër të reduktimit
Angazhimi i sektorit
të përdorimit të cash-it në ekonomi. Në vitin 2017, Banka e Shqipërisë në
privat dhe publik
bashkëpunim më Bankën Botërore ndërmori një studim të thelluar të tregut
të remitancave në Shqipëri – pjesë e tregut të pagesave me vlerë të vogël. Ky
studim synoi identifikimin e boshllëqeve rregullatore dhe infrastrukturore, si
dhe të hapësirave për ndërhyrje nga të gjithë aktorët e tregut, me qëllim harmonizimin me praktikat
dhe standardet më të mira të hartuara në nivel ndërkombëtar nga Banka Botërore dhe Banka
Ndërkombëtare për Rregullim.
Gjetjet e këtij studimi përbënë bazën për hartimin e strategjisë kombëtare “Për reformimin e tregut të
sistemeve të pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri”.

12

Në kuptimin e ofruesve të shërbimeve për transferimin e këtyre fondve.
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Parimet në të cilat bazohet analiza e tregut të remitancave dhe
rekomandimet për ndërhyrje
Në vitin 2004, G8 dhe ministrat e financave G7 (Boca Raton, 2004), me qëllim nxitjen e tregut, kërkuan
krijimin e standardeve dhe udhëzimeve mbi shërbimet e remitancave. Në këtë drejtim, Banka Botërore,
Komiteti i Sistemeve të Pagesave dhe Shlyerjes pranë Bankës Ndërkombëtare për Rregullim, disa
banka qendrore si dhe aktorët kryesorë të tregut hartuan “Parimet e përgjithshme për shërbimet
ndërkombëtare të remitancave”.
Kjo iniciativë u pasua nga një sërë nismash ndërkombëtare në kuadër të promovimit të remitancave
si një faktor tejet i rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, duke pasur si objektiv parësor
uljen e kostove për këto dërgesa.
Në mbështetje të këtij objektivi, Banka Botërore aplikon në vende të caktuara Programin e
Remitancave dhe Pagesave (RPP), i cili synon rritjen e efikasitetit të pagesave me vlerë të vogël, me
një fokus të veçantë në remitancat ndërkombëtare. Ky program bazohet në standardet e zhvilluara
nga Banka Botërore dhe Banka Ndërkombëtare për Rregullim dhe më së fundi është pasuruar dhe
me Raportin e Përfshirjes së Financimit nga Aspekti i Pagesave (PAFI).

Transparenca dhe Mbrojtja e Konsumatorit
Tregu për shërbimet e dërgesave duhet të jetë transparent dhe të
ketë mbrojtje të përshtashme për konsumatorin.

Infrastruktura e sistemit të pagesave
Duhet të inkurajohen përmirësimet në infrastrukturën e sistemit
të pagesave që kanë potencial për rritjen e efikasitetit të
shërbimeve të remitancave.

Mjedisi ligjor dhe rregullator
Shërbimet e remitancave duhet të mbështeten nga një kuadër
ligjor dhe rregullativ efikas dhe me qëndrueshmëri në terma të
zbatimit, jodiskriminues dhe proporcional.

Angazhimi
i sektorit
privat dhe
publik

Struktura e tregut dhe konkurrenca
Konkurrenca në treg dhe aksesi në sistemet e pagesave janë tejet
të rëndësishme për mbështetjen e tregut të remitancave.

Qeverisja dhe administrimi i rrezikut
Shërbimet e remitancave duhet të mbështeten në një qeverisje
dhe praktika të përshtatshme për administrimin e rrezikut.

Zbatimi i këtij projekti në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore mbështetet financiarisht nga
Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike të Zvicrës (SECO). Programi bazohet në standardet
ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, të përcaktuara nga Banka Botërore dhe CPMI, të tilla
si Parimet e Përgjithshme (GPs), dhe më së fundi Raporti i Përfshirjes së Financimit të Aspektit të
Pagesave të CPMI-BB (PAFI).

- 25 -

Shqipëria është një vend kryesisht pranues i remitancave.
Nga analizimi i mënyrës së dërgimit të remitancave,
vlerësohet se 39% e flukseve të remitancave kanalizohen
përmes kanaleve të parregulluara, ndërsa 57% kalojnë
përmes institucioneve financiare jobanka dhe vetëm 4%
nëpërmjet bankave13. Gjithashtu, vërehet se remitancat në Shqipëri edhe në rastet kur kanalizohen
në kanale zyrtare dërgimi, disbursohen në cash duke kontribuar në nxitjen e përdorimit të cash-it
në ekonominë shqiptare. Matjet empirike14, tregojnë se cash-i është një instrument i kushtueshëm
për ekonominë shqiptare, i cili i kushton ofruesve të shërbimeve të pagesave rreth 0.68% të PPB-së,
ndërkohë që për përdoruesit e shërbimeve të pagesave, këto kosto15 arrijnë deri në 0.8% të PPB-së.
Mënyra e dërgimit të remitancave
dhe hapësirat për ndërhyrje

13
14

15

Baseline survey on remittance beneficiaries’ financial behaviors in East Europe and Central Asia (WB 2017).
Studim i Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore për kostot e instrumenteve të pagesave në Shqipëri, 2018
http://blogs.worldbank.org/psd/initial-findings-implementation-practical-guide-measuring-retail-payment-costs?cid=SHR_
BlogSiteShare_XX_EXT.
Kostot në një kuptim më të gjerë se komisionet, duke përfshirë të gjitha kostot fikse dhe variabël, monetare dhe jomonetare, të
cilat mbarten nga përdorimi i instrumentit të pagesës si nga ana e ofruesit të instrumentit ashtu dhe e përdoruesit.
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Rezultatet kryesore të vrojtimit të Bankës Botërore mbi sjelljen
financiare të familjeve pritëse të remitancave për Shqipërinë
Në vitin 2016, Grupi i Bankës Botërore në kuadër të Programit të Remitancave dhe Pagesave, i financuar
nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO), ndërmori një vrojtim mbi sjelljet
financiare të përfituesve të remitancave në gjashtë vende të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore
(ECA), përkatësisht Shqipëri, Kosovë, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Taxhikistan dhe Republikën e
Kirgistanit. Objektivi kryesor i vrojtimit ishte perceptimi i sjelljes së marrësve të remitancave në vendet
e përzgjedhura dhe niveli i kënaqësisë së tyre me produktet dhe shërbimet ekzistuese të remitancave.
Sipas rezultateve të këtij vrojtimi (anketim i 806 familjeve, të cilat kanë marrë të paktën një herë remitanca)
rezulton se 86% e familjeve të intervistuara në Shqipëri marrin remitanca nga një person, 30-44 vjeç, i cili
është në emigracion të përhershëm, dy ose tre herë në vit, për më shumë se 10 vjet. Shuma mesatare e marrë
në një vit është rreth 2,350 USD ose 499 USD për transaksion, që është shuma e dytë më e lartë në rajon pas
Kosovës. Shumica e flukseve të remitancave vijnë nga Greqia dhe Italia (më shumë se 60%).
Kanalet e dërgimit të remitancave, të përdorura në 12 muajt e fundit
Me autobuz
Me postë
Nëpërmjet një personi të njohur
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llogarinë bankare)
Të sjella nga vetë dërguesi
Nëpërmjet MTO
0
Kirgistan

Taxhikistan

10

20

Bosnje dhe Hercegovinë

30
Kosovë

40
Shqipëri

50
Serbi

60

70
Totali

Burimi: Baseline survey on remittance beneficiaries’ financial behaviors in East Europe and Central Asia (2017).

Nga ky vrojtim rezulton se Shqipëria ka përdorimin më të ulët të bankave për kanalizimin e
remitancave në krahasim me rajonin, kryesisht për shkak të kompleksitetit të procesit (procedurat
e bankave perceptohen si komplekse dhe konfuze) dhe e kostove të larta të transfertave. Rezultatet
e vrojtimit tregojnë se më shumë se 50% e të anketuarve, në rastin e Shqipërisë, nuk zotërojnë një
llogari bankare, ndërsa vetëm 35% e tyre përdorin një kartë pagese.
Arsyet e mospërdorimit të bankave për dërgesat
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Burimi: Baseline survey on remittance beneficiaries’ financial behaviors in East Europe and Central Asia (2017).
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Tregu i pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri nëpërmjet të cilit
transferohen remitancat
Tregu i pagesave me vlerë të vogël
komponent i rëndësishëm për formalizimin
e dërgesave të remitancave

Një faktor tejet i rëndësishëm në përfshirjen financiare
të familjeve pritëse të remitancave dhe kanalizimin e
dërgesave nëpërmjet kanaleve të rregulluara është dhe
zhvillimi i tregut të pagesave me vlerë të vogël të një
vendi sipas praktikave ndërkombëtare16.

Tregu shqiptar i pagesave me vlerë të vogël përbëhet kryesisht nga bankat dhe nga disa institucione
financiare jobanka, të cilat e përqendrojnë aktivitetin e tyre në masë të madhe në transferimin e parave
(cash in-cash out).
Bankat dominojnë sistemin financiar me rreth 90% të totalit të aktiveve dhe në të njëjtën kohë, 13/16
banka17 kanë origjinë të huaj kapitali. Sektori bankar paraqet një mbulim të territorit të Republikës së
Shqipërisë me 462 degë, të përqendruara kryesisht në zonat urbane, ku Tirana ka përqendrimin më të
lartë.
Numri i degëve të institucioneve monetare financiare për 100,000 banorë mbi 18 vjeç është në
nivelin 21.5, dhe rezulton më i ulët krahasuar me vendet fqinje (për Serbinë, treguesi është 30 dhe për
Maqedoninë 25).

Tabelë 3: Numri i degëve në qarqet e Republikës së Shqipërisë
Qarku
Berat
Dibër
Durrës
Elbasan
Fier
Gjirokastër
Korçë
Kukës
Lezhë
Shkodër
Tiranë
Vlorë

Numri i degëve të bankave
20
9
46
26
37
16
31
8
23
21
194
31

Popullsia sipas qarqeve
127.431
120.978
289.628
278.547
298.144
62.952
210.178
77.394
126.800
204.994
883.996
189.282

Raporti i degëve për banorë
6.372
13.442
6.296
10.713
8.058
3.935
6.780
9.674
5.513
9.762
4.557
6.106

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT, 2017.

Aktualisht, në tregun shqiptar janë licencuar 9
institucione financiare jobanka për shërbime pagesash
Institucionet financiare jobanka ofrojnë
dhe transfertash, nga të cilat 6 mund të konsiderohen të
alternativa të kufizuara për përdorimin e
përfshira në mënyrë aktive në treg. Vlerësohet se flukset
instrumeneve elektronike të pagesave
kryesore të remitancave kanalizohen kryesisht në dy
nga këto institucione. Vlen të theksohet se shërbimet e
ofruara aktualisht nga këto institucione nuk mbështesin
përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, ndër të tjera edhe si rrjedhojë e kuadrit ligjor dhe
rregullativ ekzistues. Nga ana tjetër, prania e institucioneve inovative, të tilla si institucionet e parasë
elektronike mbetet ende në nivele të kufizuara në tregun shqiptar.
16

17

Për më shumë rreth ndikimit që ka zhvillimi i tregut të pagesave me vlerë të vogël në përfshirjen financiare dhe remitancat http://
www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/pafi-task-force-and-report; https://www.afi-global.org/sites/default/
files/publications/2017-10/DFS_GN_29_stg4.pdf;
Deri në fund të vitit 2017.
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Nga këndvështrimi i shërbimeve të ofruara, tregu bankar
shqiptar ofron shërbime home banking dhe karta bankare,
ndërkohë që rishtazi janë prezantuar produktet e
parapaguara. 14 nga 16 banka që operojnë në treg ofrojnë
shërbime home banking dhe janë emetuese kartash,
ndërkohë vetëm 9 prej tyre janë njëkohësisht, pranuese
pagesash me kartë (ofrojnë POS). Në perspektivën e
shërbimeve inovative, aktualisht në tregun shqiptar, dy
banka ofrojnë shërbime të tregtisë elektronike, të cilat
vlerësohet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në kanalizimin e
remitancave, në rastin e remitancave në formën e mallrave
për konsum, ofruar përmes blerjes në internet.

Instrumentetet elektronike të pagesave të
ofruara nga bankat mund të përdoren më
gjerësisht për dërgimin e remitancave

Shërbimet Home banking kanë krijuar
potencial për dërgimin dhe administrimin e
remitancave

Përsa i përket përdorimit të instrumenteve të pagesave në tregun shqiptar, në përditshmërinë e tyre,
familjet shqiptare kryejnë pagesa cash në një masë tejet të lartë (mbi 90% të rasteve). Gjithsesi, vitet e
fundit ka një rritje të përdorimit të instrumenteve elektronike në ekonomi.

Ecuria e numrit të instrumenteve të pagesave në vite-numër (lart) dhe
përdorimi i instrumenteve të pagesave, gjatë 2017, nga individët dhe bizneset (poshtë)
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Nga pikëpamja e aksesit financiar rezulton se përqindja e popullsisë shqiptare që zotëron një llogari
bankare, krahasuar me treguesit globalë është e kufizuar. Përdorimi i këtyre llogarive për pagesa me
instrumente elektronike tregon se në vitin 2017, rreth 10% e llogarive bankare mund të aksesohen
online nëpërmjet shërbimeve home banking. Pavarësisht numrit të ulët të këtyre llogarive ndaj totalit,
vitet e fundit, ecuria e tyre është paraqitur gjithnjë e në rritje duke u dyfishuar krahasuar me vitin
2014. Ky trend rritës u reflektua edhe në shtimin e transaksioneve të kryera nëpërmjet shërbimeve
home banking. Zhvillimi i këtyre shërbimeve mund të ketë kontribut të drejtpërdrejtë në kanalizimin
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e remitancave në sektorin bankar, duke krijuar hapësira për emigrantët në aksesimin në distancë të
fondeve të tyre për kryerjen e pagesave dhe transfertave, por dhe në investime, të tilla si depozita
dhe pjesëmarrje në ankande të letrave me vlerë të qeverisë dhe potencialisht të titujve privatë. Kartat
bankare në tregun shqiptar po gjejnë gjithnjë e më shumë përdorim, edhe pse krahasuar me vendet e
rajonit, tregu shqiptar shënon nivele të ulëta. Aktualisht, në tregun tonë rreth 1/3 e popullsisë zotëron
një kartë debiti dhe vetëm 8% një kartë krediti.

Zhvillimet e ATM dhe POS (lart) dhe zhvillimet e kartave të debitit dhe të kreditit (poshtë)
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Karta me funksion debiti 427,430 482,072 543,141 667,548 693,958 719,802 741,128 777,195 826,280 871,611 914,119
Karta me funksion krediti 10,439
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37,893

49,173
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96,312

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 4. Tabelë krahasuese e numrit të terminaleve dhe instrumenteve të pagesave në vitin
2016
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Përshkrimi
Banorë
Sipërfaqja (km2)
Densiteti (për km2)
ATM
për 1 milionë banorë
për 100 km2
POS
për 1 milionë banorë
për 100 km2
Kredit Kartelat
për 1 milionë banorë
Debit Kartelat
për 1 milionë banorë
E-Banking

Kosova Shqipëria
Serbia
1.77
2.89
7.08
10,887
28,748
77,474
163
101
91
522
800
2,983
295
277
421
5
3
4
10,589
7,111
84,412
5,982
2,461
11,923
97
25
109
154,637
85,937 991,522
88,382
29,736 140,045
856,718 871,611 5,806,688
484,021 301,596 820,154
230,905 209,157
-

Bosnia
3.52
51,197
69
1,512
430
3
26,324
7,478
51
N/A
N/A
N/A
N/A
383,761

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës, Raport krahasimor për instrumentet e pagesave 2017.
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Mali i Zi
Kroacia
0.62
4.19
13,812
56,594
45
74
388
4,543
626
1,084
3
8
12,829 106,081
20,692
25,318
93
187
39,633 141,119
63,924
33,680
421,666 6,872,982
680,106 1,640,330
109,988

Maqedonia
2.07
25,713
81
1,039
502
4
34,974
16,896
136
375,654
181,475
1,443,022
697,112
695,220

Infrastruktura për përdorimin e kartave si mjet pagese
ka paraqitur ritme rritëse. Megjithatë, krahasuar me
rajonin, kjo infrastrukturë mbetet e kufizuar dhe e
përqendruar kryesisht në zonat urbane. Përdorimi i
kartave bankare në Shqipëri shfrytëzohet për shërbime
bazike, si tërheqje nga ATM-të.

Shpërndarja rajonale e terminaleve ATM dhe POS sipas
degëve të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2017

Zgjerimi i zotërimit të kartave dhe infrastrukturës
përkatëse, përtej kontributit në nxitjen e përdorimit të
instrumenteve elektronike në ekonomi dhe reduktimit
të parasë fizike, mund të kontribuojë në mënyrë të
drejtpërdrejtë edhe në tregun e remitancave. Më
konkretisht, skemat ndërkombëtare të kartave gjithnjë
e më shumë po hulumtojnë për zgjerimin e aktivitetit
të tyre. Këto skema po prezantojnë shërbime, të cilat
mundësojnë kryerjen e transfertave duke shfrytëzuar
infrastrukturat e tyre, çka kontribuon në shmangien e
bankave për këtë qëllim, dhe si rrjedhojë në reduktimin
e kostove të këtyre shërbimeve.

Shkodër

Kukës

Lezhë

Dibër

Durrës

Tiranë

Lushnje

Elbasan

Fier
Berat

Korçë
Vlorë

Gjirokastër

Për më shumë, zgjerimi i POS-eve virtuale për kryerjen
e tregtisë elektronike nga bizneset shqiptare mund të
shërbejë si një kanal i ri për dërgimin e remitancave
duke financuar konsumin në burim (porosi online nga
emigrantët për familjet e tyre).

Legjenda
Tirana
Shkodra
Korça
Gjirokastra
Elbasani
Lushnje
Totali

ATM
456
75
59
42
32
83
747

POS
6,269
320
138
173
137
257
7,294

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Sistemet e pagesave si infrastrukturë mbështetëse për transferimin e
remitancave
Aktualisht, në tregun vendas operojnë dy sisteme pagesash, AIPS
dhe AECH, të cilat akomodojnë nevojat për klerim dhe shlyerje
të transaksioneve në monedhë kombëtare vetëm për bankat.
Sistemet operohen nga Banka e Shqipërisë në përmbushje të
mandatit të saj ligjor në fushën e sistemeve të pagesave.
Ndërkohë, aksesi i institucioneve financiare jobanka kufizohet
vetëm në shërbimet e ofruara ndaj tyre nga bankat. Përfshirja e
këtyre institucioneve në lehtësitë e ofruara nga sistemet e pagesave
nxit ndërveprimin ndërinstitucional, duke kontribuar dhe në
zgjerimin e pranisë së institucioneve bankare dhe financiare në
territorin e Republikës së Shqipërisë. Ligji “Për sistemin e pagesave”
ofron hapësira për krijimin e sistemeve private, të cilat mund t’i
akomodojnë këto nevoja.

Përafrimi drejt SEPA-s dhe
promovimi i inovacionit në fushën
e sistemeve të pagesave paraqiten
tejet të rëndësishme

Kostot për dërgimin e remitancave
paraqiten të larta krahasuar me
mesataren globale dhe atë rajonale

Shërbimet e shlyerjes në nivel ndërkufitar akomodohen nga bankat korrespondente, të cilat imponojnë kosto
si në terma monetarë ashtu edhe në terma të kohës. Në këtë kontekst, krijimi i parakushteve të nevojshme
ligjore dhe infrastrukturore për ndërlidhjen e infrastrukturave vendase me ato të tregut të përbashkët të
pagesave në euro (SEPA) do të ndihmojë ndjeshëm në reduktimin e kostove për një pjesë të konsiderueshme
të remitancave nga vendet e Bashkimit Evropian, kur Shqipëria të jetë pjesë e tregut të përbashkët.
Shërbimet inovative, të cilat mund të zhvillohen falë teknologjisë block chain dhe instant payment,
mund të ndikojnë ndjeshëm në reduktimin e kostove dhe të kohës për transfertat ndërkufitare, ashtu
siç evidenton dhe raporti i Bankës Qendrore për Rregullim “Mbi sistemet e pagesave me vlerë të vogël
për transfertat ndërkufitare”.
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Kostot – faktor i rëndësishëm për mënyrën e dërgimit të remitancave
Kostot vlerësohet të jenë një faktor kyç për mënyrën e dërgimit të remitancave. Studimi i tregut të
remitancave, identifikon koston si arsyen e tretë për nga rëndësia për mospërdorimin e bankave si
kanal për dërgesat. Dy arsyet e para për mospërdorimin e bankave rezultojnë të jenë perceptimi i
procedurave bankare si të komplikuara dhe moszotërimi i një llogarie bankare. Nevoja për ndërhyrje
në kuadër të reduktimit të kostove është evidentuar edhe nga një sërë nismash të institucioneve
ndërkombëtare të lidhura me fushën. Banka Botërore ka krijuar një databazë mbi kostot e dërgesave
në korridore të rëndësishme dërgimi të remitancave, e cila synon të rrisë informimin e publikut,
transparencën dhe së fundi shërben si një mjet monitorimi për objektivat e synuar në kuadër të
reduktimit të kostove.
Databaza përmban të dhëna edhe për dërgesat në Shqipëri përmes korridoreve të caktuara (si Itali,
Gjermani, Mbretëri e Bashkuar dhe Zvicër). Nga analiza e të dhënave rezulton se kostot e dërgesave në
Shqipëri janë të larta. Më konkretisht, kostoja e dërgimit të remitancave në Shqipëri në tremujorin e
parë të vitit 2018 rezulton 8.64%18 e shumës së dërguar, duke qëndruar mbi nivelin global (7.13%) dhe
mesataren rajonale për Evropën dhe Azinë Qendrore (7.55%).
Nga analiza e korridoreve të dërgimit të remitancave, më i shtrenjti rezulton ai me Zvicrën, ndërsa më
i liri është ai me Italinë.

Tabelë 5: Kostot e dërgesave sipas korridoreve të dërgimit
Vendet e dërgimit
Itali (për 140 euro)
MB (për 120 GBP)
Gjermani (për 140 euro)
Zvicër (për 160 CFH)

Kostot mesatare Kostot me mënyrën më të lirë
(në % të shumës)
(në % të shumës)
7.25
1.53 MTO me internet
9.50
5.42 (MTO)
7.55
1.05 (MTO me internet)
10.28
5.96 ( Posta)

Kostot me mënyrën më të
shtrenjtë (në % të shumës)
15.0 ( bankë)
14.0 (MTO)
12.87 (MTO)
24.01 (MTO)

Burimi: Çmimet e Remitancave, Banka Botërore, T12018.

Vëmendje e veçantë mund t’i kushtohet inovacionit, i cili në shumicën e rasteve redukton kostot e
përdorimit të shërbimeve dhe lehtëson procedurat ashtu si mund të evidentohet dhe nga Tabela 5.

Masat kryesore për adresimin e boshllëqeve/nevojave sipas parimeve
ndërkombëtare për zhvillimin e tregut të remitancave
Rritja e konkurrencës,
transparencës dhe mbrojtjes së
konsumatorit thelbësore

Në kushtet aktuale të tregut të pagesave me vlerë të vogël në
Shqipëri, si dhe atyre të remitancave si pjesë përbërëse e tij,
vlerësohet se vëmendje e veçantë nga pikëpamja rregullative duhet
t’i kushtohet nxitjes së konkurrencës, transparencës dhe mbrojtjes
së konsumatorit. Sa më sipër, mbështetur dhe me zhvillime
infrastrukturore dhe inovative vlerësohet të kenë një ndikim të
veçantë në reduktimin e kostove.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë po i kushton vëmendje të veçantë rregullimit të tregut të pagesave
me vlerë të vogël. Një hap konkret në këtë drejtim është dhe hartimi i ligjit “Për shërbimet e pagesave”,
i cili vlerësohet të mbështesë ndjeshëm përmbushjen e këtyre nevojave. Projektligji synon përafrimin
e kuadrit ligjor shqiptar me direktivën e Bashkimit Evropian “Për shërbimet e pagesave në tregun e
brendshëm”, e cila vlerësohet si një revolucion në kuadër të mbështetjes së inovacionit në fushën e
pagesave.
18

Mesatare e thjeshtë e kostove për 4 kanalet e dërgesave.
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Projektligji si dhe nisma të tjera rregullative të synuara nga Banka e Shqipërisë, në kuadër të integrimit
vlerësohet se kontribuojnë në krijimin e institucioneve me një qeverisje të denjë dhe struktura
për administrimin e rrezikut, duke ndihmuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në nxitjen e sigurisë dhe
efikasitetit në tregun e shërbimeve të pagesave. Zbatimi i këtyre praktikave evropiane ndikon dhe në
rritjen e besimit ndaj institucioneve shqiptare të pagesave në rrafshin ndërkufitar.
Zhvillimet infrastrukturore dhe nxitja e ndërveprimit të aktorëve është
gjithashtu në fokusin e Bankës së Shqipërisë. Miratimi nga Komiteti
Kombëtar i Sistemeve të Pagesave (KKSP), i strategjisë kombëtare “Për
tregun e pagesave me vlerë të vogël” do të iniciojë një sërë projektesh
në këtë drejtim.

Zhvillimet infrastrukturore
një shtyllë e rëndësishme
për zhvillimin e tregut

Nga pikëpamja e reduktimit të kostove, vlerë të shtuar mendohet të ketë dhe zgjerimi e detajimi i
databazës së krijuar nga Banka e Shqipërisë mbi komisionet, çka nxit transparencën dhe konkurrencën
në treg. Gjithashtu, përfshirja në këtë databazë e institucioneve financiare jobanka vlerësohet të ketë
kontribut të shtuar në këtë drejtim. Për më shumë, përmbushja e objektivave të synuar dhe efektet
e tyre në treg mund të maten nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të kostove përmes kësaj
databaze, me qëllim konvergimin me objektivat e vendosur nga organizatat ndërkombëtare (G8, G20,
Kombet e Bashkuara, Banka Botërore).
Mbështetja e edukimit
Së fundi, por jo më pak i rëndësishëm është dhe edukimi financiar i
financiar
tejet e nevojshme
publikut. Një hap i parë i ndërmarrë në këtë drejtim është prezantimi i
Projektit Greenback, i cili përmes rritjes së ndërgjegjësimit financiar ka
për objektiv përfundimtar uljen e kostove të remitancave dhe formalizimin e tyre, në mënyrë që këto
të ardhura të kthehen në vlerë të shtuar për ekonominë familjare dhe kombëtare.
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Projekti Greenback

Projekti Greenback është një iniciativë e Grupit të Bankës Botërore që angazhohet në promovimin
e edukimit financiar të emigrantëve dhe familjeve të tyre, të cilat presin remitanca, në qytete të
përzgjedhura bazuar në vëllimet e flukseve të remitancave. Objektivi i përgjithshëm është rritja e
efikasitetit në tregun e remitancave përmes një qasjeje inovative, kryesisht duke synuar promovimin
e ndryshimeve bazuar në nevojat reale të përfituesve fundorë të transfertave ndërkombëtare. Në
këto kushte, bashkëpunimi midis emigrantëve dhe familjeve të tyre, ofruesve të shërbimeve të
remitancave dhe autoriteteve publike është çelësi për arritjen e objektivit të projektit.
Projekti Greenback 2.0 është zbatuar në qytete të disa vendeve anembanë botës - si në anën e
dërgimit të remitancave ashtu edhe në marrjen e tyre, ku mund të përmenden: Italia, Franca,
Mbretëria e Bashkuar, Malajzia, Indonezia dhe Haiti. Ky projekt ka mbështetur hartimin e programeve
për edukimin financiar në këto vende.
Karakteri rajonal i projektit ndihmon në adresimin konkret të nevojave të komunitetit dhe nxit
ndryshime të dedikuara për nevojat e popullsisë. Projekti ka prodhuar mjete/qasje të reja dhe
ka ndihmuar në perceptimin sa më të mirë të problematikave, duke kontribuar ndjeshëm në
sjelljen e emigrantëve dhe të familjeve të tyre. Ndërkohë, meqenëse projekti zbatohet si nga ana e
dërguesve ashtu dhe e përfituesve, efektet e tij mund të shtrihen edhe në nivel korridori të dërgesave
të remitancave.
Banka Botërore, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, kanë zgjedhur Beratin si qytet kampion
për projektin Greenback 2.0. Zbatimi i projektit në qytetin e Beratit, ka filluar me zhvillimin e takimeve
me fokus-grupet, gjatë kthimit të emigrantëve për festat e fundvitit. Gjetjet e tyre u prezantuan në
prezantimin e projektit në muajin mars 2018, bashkë me masat pasuese për vijimin e tij. Plani i
veprimit të projektit parashikon realizimin e objektivave të synuar brenda vitit 2019.
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Analiza e anketimit mbi ofertën e shërbimeve dhe produkteve
në tregun e dërgesave të emigrantëve
Gjatë muajit mars 2018, Banka e Shqipërisë, në kuadër të planit kombëtar për nxitjen e impaktit të
Diasporës në zhvillimin e vendit, kreu një vrojtim mbi produktet që ofron tregu financiar shqiptar
për dërgesat e emigrantëve shqiptarë. Qëllimi i kësaj analize vrojtuese është të hedhë dritë mbi
produktet dhe shërbimet e ofruara nga sistemi financiar shqiptar për kanalizimin e dërgesave në
para të emigrantëve19.
Pyetësori përbëhet nga pyetje cilësore dhe sasiore, me qëllim evidentimin e gamës së produkteve dhe
shërbimeve që ofrohen aktualisht nga institucionet e transferimit të dërgesave në para. Në anketim u
përfshinë 16 banka të sistemit bankar, 31 institucione jobanka dhe 10 shoqëri të kursim-kreditit, prej
të cilave u përgjigjën 47 institucione: 13 banka, 24 institucione jobanka dhe 10 shoqëri kursim-krediti.
Sfidat e zhvillimit të produkteve inovative dhe specifike, që t’u shërbejnë emigrantëve dhe familjarëve të
tyre, duhen vlerësuar dhe nxitur për t’u lejuar atyre akses në shërbimet e sistemit financiar dhe përfshirje
më të madhe financiare. Për këtë, në vrojtim institucionet financiare u pyetën edhe për pritshmëritë për
produktet që mund të zhvillohen nga sistemi financiar shqiptar në lidhje me dërgesat e emigrantëve.
Më të detajuara, gjetjet e dala nga vrojtimi janë ndarë sipas sektorëve:
-

shërbimet dhe produktet për dërgesat e emigrantëve të ofruara nga bankat,
shërbimet dhe produktet për dërgesat e emigrantëve të ofruara nga institucionet e
mikrokreditit,
pritshmëritë për produktet e ofruara në të ardhmen nga sistemi financiar për dërgesat e
emigrantëve.

Shërbimet dhe produktet mbi dërgesat e emigrantëve të ofruara nga bankat
Bankat shqiptare ofrojnë aktualisht një sërë shërbimesh për emigrantët shqiptarë dhe familjet e
tyre. 13 bankat që i janë përgjigjur pyetësorit zotërojnë 98.6% të totalit të aktiveve të sistemit bankar.

Tabelë 6: Shërbimet bankare të ofruara për emigrantët shqiptarë
Shërbimi/Produkti
Transferim bankar
Depozita
Hua me hipotekë për emigrantët dhe familjet e tyre në Shqipëri
Hua biznesi për emigrantët dhe familjet e tyre në Shqipëri
Shërbime me kartë
Shërbime të tjera

Nr. i bankave
2007
14
12
10
6
8
3

2018
13
11
9
5
10
5

12 banka që i korrespondojnë 86% të aktiveve të sistemit, janë përgjigjur se ofrojnë shërbime për
emigrantët dhe vetëm një bankë me 12.7% të aktiveve të sistemit deklaron se nuk ofron produkte
apo shërbime për emigrantët.
19

Një analizë e ofertës së produkteve dhe shërbimeve lidhur me dërgesat në para të emigrantëve është kryer dhe në vitin
2007 me titull: “Dërgesat në para të emigrantëve dhe produktet financiare në Shqipëri: realiteti dhe e ardhmja”, me
autorë E. Meka, L. Bendo, A. Frashëri. Me lejen e autorëve është përdorur i njëjti pyetësor i vitit 2007 për të mundësuar
krahasimin e situatës midis dy periudhave.
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Produkti kryesor që ofrohet nga bankat është “transferta bankare”. Produkti i dytë i ofruar është
“depozita” (për 11 banka, 84%). Krahasuar me rezultatet e vrojtimit të vitit 2007 është një bankë më
pak në ofrimin e shërbimeve bazë për emigrantët.
Të pyetur nëse ofronin shërbime specifike për emigrantët, në mars 2018, 9 banka me 63.3% të aktiveve
të sistemit deklarojnë se ofrojnë “hua për shtëpi për emigrantë apo për familjarë të tyre”. Në krahasim
me rezultatet e vrojtimit të vitit 2007, vërejmë se kanë qenë 10 banka me 81% të aktiveve të sistemit
që ofronin produktin: “hua për shtëpi për emigrantë”. Arsyet e tërheqjes së bankave nga ky produkt
mund të jenë si nga faktorë të kërkesës, ashtu edhe të ofertës.
Shërbimi tjetër që duket se bankat vazhdojnë ta ofrojnë edhe pse më pak (5 banka, me 23.6% të
aktiveve; nga 6 banka me 42.8% në 2007) është “hua për biznes për emigrantin dhe familjarët e tij”.
Përsëri mbi faktorët e tkurrjes së këtij produkti nga bankat vlen të hulumtohet më gjatë.
Në dallim nga rezultatet e vrojtimit të vitit 2007, kur 13 banka ofronin dhënien e kredisë konsumatore
për emigrantët dhe familjet e tyre, në këtë vrojtim janë vetëm 4 banka me 23.5% të aktiveve të
sistemit që ofrojnë kredi konsumatore për emigrantët. Këto të dhëna na tregojnë se bankat nuk kanë
vëmendjen e dikurshme ndaj shërbimeve që mund t’u ofrojnë emigrantëve.
Zhvillim pozitiv në drejtim të shërbimeve për emigrantët duket se ka ndodhur vetëm në drejtim të
pajisjes me kartë elektronike, që është një shërbim, të cilin e ofrojnë 10 banka me 65.6% të aktiveve
të sistemit, kundrejt 8 bankave (me 57% të aktiveve) që e ofronin në vitin 2007.
Të pyetur nëse ofrojnë transferta pa paguar komisione, vetëm një bankë raporton se për emigrantët
ofrohen transferta pa pagesë deri në një shumë të caktuar (900 Euro). Ndërsa në vrojtimin e vitit
2007 ishin 5 banka që raportonin se ofronin transferta pa pagesë deri në një shumë të caktuar për
emigrantët.
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Lidhur me mënyrën e transferimit të dërgesave në para të emigrantëve tek përfituesit, 3 banka me
55.5% të aktiveve të sistemit, nga 12 banka që ofrojnë shërbime për emigrantët, raportojnë se i
transferojnë ato në “cash”, kundrejt vetëm dy bankave me 22% të aktiveve të cilat në vrojtimin e vitit
2007 deklaronin se i transferonin remitancat në “cash”. Pjesa tjetër e bankave informon se i kalon
dërgesat në llogari (sipas udhëzimeve të dërguesit).
Në lidhje me llojin e monedhës së përdorur për pagesat bankare, 5 banka me 65.5% të aktiveve u
përgjigjën se ata paguajnë në monedhën origjinale të transfertës (prej tyre, 3 banka raportojnë
se i paguajnë edhe në lekë) dhe 7 banka raportojnë se sipas dëshirës së marrësit me të cilën është
urdhëruar dërgesa. Ndërkohë, 3 banka me 55.5% të aktiveve i kanë përzgjedhur të tre opsionet e
përgjigjeve mbi llojin e monedhës me të cilën bëhet disbursimi i dërgesës (në monedhë origjinale,
në lekë, sipas dëshirës së marrësit). Pra duket se bankat nuk bëjnë diskriminim ndaj një monedhe
të caktuar dhe janë fleksibël në përmbushjen e kërkesave të emigrantëve dhe të familjeve të tyre.
Bankat shqiptare u pyetën rreth ekzistencës së marrëveshjeve me banka në vendet e emigrantëve
dhe në dallim nga vrojtimi i vitit 2007, vetëm 2 banka raportojnë të kenë marrëveshje me bankat e
vendeve pritëse të emigrantëve. Vlen të përmendet që në vrojtimin e mëparshëm ky numër ishte 10
banka dhe se vendet kryesore të marrëveshjeve ishin Italia dhe Greqia.
Vetëm 3 banka raportojnë se ofrojnë një shërbim në kohë reale të transfertave të parave (d.m.th një
shërbim brenda 24 orëve), ndërsa 9 banka kërkojnë dy ditë për të transferuar paratë. Kanë qenë 8
banka në vrojtimin e vitit 2007 që raportonin transferta në kohë reale për dërgesat e emigrantëve. Të
gjitha bankat u përgjigjën që ata përdorin SWIFT-in për kryerjen e transfertave dhe 2 banka raportuan
se përveç SWIFT-it, përdorin edhe metoda të tjera.
Duket se bankat e kanë zhvendosur vëmendjen e tyre nga dërgesat në para të emigrantëve edhe pse
fluksi i dërgesave është i madh dhe një pjesë e këtij fluksi është i kanalizuar jashtë kanaleve formale
të dërgimit. Bankat duhet të rikthejnë vëmendjen në biznesin e dërgesave pasi: së pari, është me
përfitim për to prej komisioneve që përfitojnë për shërbimin e kryer; së dyti, dërgesat në valutë janë
një burim të ardhurash nga shkëmbimi valutor për bankat; së treti, bankat mund të shesin produkte
të tjera të lidhura me dërgesat si për emigrantë dhe për përfituesit e dërgesave, si p.sh. karta debiti,
krediti, kredi konsumatore etj. Duke u zhvendosur nga tregu i transfertave të parave, bankat e kanë
vendosur veten në pozicion të pafavorizuar në lidhje me operatorët e transfertave të parave.

Shërbimet dhe produktet e ofruara nga institucionet e mikrofinancës
34 institucione të mikrofinancës iu përgjigjën pyetësorit mbi disponibilitetin e produkteve të lidhura
me dërgesat e emigrantëve në mars 2018. Në vitin 2007, janë intervistuar vetëm 5 institucione të
mikrofinancës, ndaj krahasimi i dhënave për këtë seksion nuk ka kuptim.
Nga 34 institucione të mikrokredisë, të cilat morën pjesë në vrojtim, vetëm 10 institucione deklarojnë
se ofrojnë shërbime për emigrantët. Institucioneve u kërkohet në pyetësor të rendisin shërbimet dhe
produktet që ato ofrojnë për emigrantët sipas rëndësisë që përfaqësojnë për aktivitetin e tyre.
Produkti i parë i renditur nga këto institucione është “depozita me afat”. Këtë produkt e listojnë të
parin 9 institucione nga 10 të tilla, që pohojnë ofrimin e shërbimeve për emigrantët.
Produkti i dytë i renditur nga institucionet është “hua për biznes për familjarët e emigrantit”. Këtë
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produkt e rendisin në shërbimet e tyre 3 institucione, nga 10 të tilla që ofrojnë shërbime për emigrantët.
Janë 2 institucione të mikrofinancës që deklarojnë se ofrojnë “ hua për shtëpi” dhe vetëm një institucion
deklaron se ofron hua me “cash collateral” dhe me një garantor në Shqipëri.
Shërbimi i tretë i renditur nga institucionet është “transferta” dhe e deklaron vetëm një institucion
mikrofinance.
Duket se institucionet e mikrofinancës ofrojnë produkte të specifikuara për emigrantë dhe se pothuajse
gjysma e tyre ofrojnë shërbime të lidhura me dërgesat e emigrantëve.

Pritshmëritë për produktet e ofruara në të ardhmen nga sistemi financiar për
emigrantët dhe dërgesat e tyre
Institucionet financiare janë pyetur për pritshmërinë dhe planifikimin e ardhshëm të aktivitetit të tyre
lidhur me ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të reja për dërgesat e emigrantëve.
Vetëm një bankë me 5.3% të aktiveve të sistemit ka pritshmëri pozitive për planifikim të ofrimit të
produkteve të tilla në të ardhmen (nga 9 banka, të cilat në vitin 2007 planifikonin të ofronin produkte
të reja për emigrantët). Lloji i produktit të përzgjedhur sipas prioritetit është “depozitim” dhe më pas
“karta të parapaguara”. 11 banka janë përgjigjur “JO”, d.m.th 93.2% e sistemit bankar shqiptar nuk ka në
planet e ardhshme, vëmendje të shtuar dhe ofrim të produkteve të reja ndaj dërgesave të emigrantëve.
Pritshmëri më optimiste ndaj ofrimit në të ardhmen të produkteve për emigrantët duket se kanë
institucionet e mikrofinancës. Janë 13 institucione, nga 34 që i janë përgjigjur pyetësorit, të cilat
planifikojnë të shtojnë produkte të reja për emigrantët dhe dërgesat e tyre në të ardhmen. Lloji
i produkteve dhe shërbimeve financiare që ato planifikojnë t’u ofrojnë emigrantëve shqiptarë
ndryshon nga ajo që planifikojnë bankat. Institucionet mikrofinancë përveç ofrimit të produkteve të
reja të lidhura me depozitimin e dërgesave, si edhe bankat kanë pritshmëri për ofrimin e produkteve
të lidhura me kreditimin e strehimit, e cila është zgjedhja e dytë e sektorit. Ajo që i dallon edhe më
shumë pritshmëritë e dy sektorëve është se institucionet mikrofinancë në dallim nga bankat kanë
përzgjedhur si produkte që do të planifikojnë në të ardhmen ato të lidhura me “ndërmjetësim për
investime dhe menaxhim portofolesh” si dhe “skema afatgjata kursimi”.
Qasja e institucioneve jobanka ndaj tregut të dërgesave të emigrantëve është e ndryshme nga ajo
e bankave. Këto institucione janë më të vëmendshme ndaj tregut të dërgesave pasi kanë ofruar
produkte që u shërbejnë specifikisht emigrantëve dhe familjarëve të tyre, si dhe planifikojnë t’u
shërbejnë edhe në të ardhmen produkte që u përshtaten zhvillimeve të reja dhe evoluimit të ciklit të
zhvillimit të remitancave.
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EMIGRACIONI SI FENOMEN GLOBAL
Kontinentet pritëse të emigrantëve (në mln individë)
Afrika

24.7

Azia

79.6

Europa

•

77.9

Amerika jugore

•
•

9.5

Amerika veriore

Rreth 258 milionë emigrantë në
vitin 2017
Azia destinacioni kryesor, pasuar
nga Evropa dhe Amerika Veriore
64% e emigrantëve drejtohen në
rajone me të ardhura të larta

57.7

Oqeania

8.4
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Burimi: Organizata e Kombeve të Bashkuara (2017a)

Njëzet vendet kryesore të origjinës së emigrantëve ndërkombëtarë (milionë emigrantë)
India
Meksika
Federata Ruse
Kinë
Bangladesh
Siria
Pakistan
Ukrahinë
Filipine
Mbretëria e Bashkuar
Afganistan
Poloni
Indonezi
Gjermani
Kazakistan
Palestinë
Rumani
Turqi
Egjipt
Itali

7.5
6.9
6.0
5.9
5.7
4.9
4.8
4.7
4.2
4.2
4.1
3.8
3.6
3.4
3.4
3.0

10.6
10.0

13.0

16.6
•
•

•

Origjina kryesore e emigrantëve
është India, pasuar nga Meksika
dhe Rusia
Flukset janë shtuar nga vende të
lindjes së mesme sikurse
Pakistani, Afganistani, Siria dhe
Iraku
Nga pikëpamja e kontinenteve,
origjina kryesore e emigrantëve
mbetet Azia, pasuar nga Evropa
dhe Afrika

Burimi: Organizata e Kombeve të Bashkuara (2017a)
Vendet me fluksin më të madh të remitancave (miliardë $)
65.4 62.9
•
•

32.8 30.5
22.3 19.8

18.2

13.8 12.9

8.7
•
Guatemala

Bangladesh

Vietnam

Egjipt

Pakistan

Nigeri

Meksikë

Filipine

Kinë

India

Flukset e remitancave
parashikohen të arrijnë 596
miliardë dollarë, në vitin 2017
Rimëkëmbja në fluksin e
remitancave, pas dy viteve të
njëpasnjëshme rënie, është nxitur
nga rritje më e fortë ekonomike
në vendet e BE-së, Rusisë dhe
ShBA-së
Vende kryesore pritëse të flukseve
në botë janë India, Kina dhe
Filipinet.

Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar; Banka Botërore, World Development Indicators.
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V. Angazhimi ndërkombëtar mbi veprimtarinë e
remitancave

M

igracioni ndërkombëtar dhe rëndësia e tij janë trajtuar në disa ngjarje dhe forume ndërkombëtare
në vite. Rrënjët e para të interesit ndërkombëtar u hodhën me “Planin e Veprimit të Popullsisë
Botërore”, i miratuar në “Konferencën mbi Popullsinë Botërore”, mbajtur në Bukuresht të Rumanisë
(1974). Kjo u pasua nga “Rekomandimet për Veprim”, të dakordësuara në “Konferencën mbi Popullsinë
Botërore” mbajtur në Meksikë ne vitin 1984. Në të dy eventet, punimet i kushtuan vëmendje nevojës së
respektimit të të drejtave të njeriut të emigrantëve, zbutjen e efektit të "largimit të trurit", mbështetjen
e standardeve të punës për punëtorët emigrantë, parandalimin e diskriminimit, promovimin e
kontributeve të emigrantëve në zhvillim, kontrollin e fluksit të emigracionit përmes marrëveshjeve
dypalëshe dhe shumëpalëshe dhe gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për situatën e refugjatëve.
Që prej vitit 2006, komuniteti ndërkombëtar ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të integruar
migracionin ndërkombëtar në agjendën e zhvillimit global. Pas një sërë diskutimesh ndër vite, dialogu
i parë i Nivelit të Lartë në vitin 2006, i mbledhur nga Asambleja e Përgjithshme, iu kushtua ekskluzivisht
çështjes së emigracionit dhe zhvillimit ndërkombëtar. Në këtë takim, propozimi i Sekretariatit të
Përgjithshëm mbi krijimin e një forumi vullnetar joformal për vazhdimin e diskutimeve mbi emigracionin
dhe zhvillimin ndërkombëtar pati një mbështetje të gjerë. Që nga viti 2007, në Forumin Botëror për
Emigracionin dhe Zhvillimin, qeveritë e vendeve pjesëmarrëse kanë shqyrtuar një sërë çështjesh të
diskutueshme, të tilla si: të drejtat e emigrantëve, lidhja ndërmjet migrimit dhe mjedisit, si dhe sfidat
e emigracionit të detyruar. Gjithashtu, ky forum ka nxitur partneritetet dhe bashkëpunimin si edhe ka
forcuar ndërveprimet me shoqërinë civile.
Një etapë e rëndësishme në historikun e adresimit të migracionit, është Dialogu i dytë i Nivelit të Lartë, i
mbledhur në tetor 2013. Asambleja e Përgjithshme miratoi me konsensus një deklaratë historike, duke
njohur rolin e migracionit në realizimin e Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit dhe duke pranuar se
lëvizja e njerëzve është një faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm, dhe si e tillë duhet të përfshihet
ne Axhendën e 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Migracioni tashmë është pjesë integrale në 10
Objektivat Kyçe të Zhvillimit të Qëndrueshëm Global 2030.
Deklarata e Axhendës 2030 thekson realitetin shumëdimensional të emigracionit si në vijim:
-	Respektimi i të drejtave të njeriut të të gjithë emigrantëve, pavarësisht statusit të tyre të migrimit;
-	Marrja parasysh e pikave të dobëta të emigrantëve, refugjatëve dhe personave të zhvendosur
brenda vendit;
- Njohja e kontributit të emigracionit për zhvillimin e qëndrueshëm global;
-	Adresimi i shpërnguljes së detyruar dhe krizave humanitare;
- Nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar;
- Forcimi i qëndrueshmërisë së komuniteteve pritëse;
-	Mbështetja e të drejtave të qytetarëve për t’u rikthyer në vendin e tyre të origjinës.
Objektivat dhe synimet e zhvillimit të qëndrueshëm global paraqiten si më poshtë:
- Forcimi dhe rimëkëmbja e fuqisë punëtore të shëndetshme në vendet në zhvillim;
-	Rritja e bursave për studime jashtë vendit;
- Zhdukja e trafikimit të qenieve njerëzore;
-	Mbrojtja e të drejtave të punëtorëve emigrantë;
- Lehtësimi i migrimit të rregullt, të sigurt dhe të përgjegjshëm;
- Ulja e kostove të transferimit të remitancave;
- Krijimi i identitetit ligjor, duke përfshirë të drejtën e regjistrimit të lindjeve;
- Të dhënat e detajuara sipas statusit të migracionit.
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Në Konferencën Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (2014), u miratua një plan veprimi që
adreson disa çështje të rëndësishme të emigracionit. Këtu përfshihen:
-	Mundësitë dhe sfidat e emigracionit në kuadër të zhvillimit;
- Të drejtat specifike të emigrantëve;
- Propozimi i veprimeve konkrete për adresimin e sfidave.
Konferencat dhe takimet pasuese të Kombeve të Bashkuara në fushën ekonomike dhe sociale kanë
konfirmuar mbështetjen e të drejtave të njeriut të emigrantëve, respektimin e standardeve të punës
për punëtorët emigrantë, rritjen e kontributit të migracionit ndërkombëtar në zhvillimin ekonomikosocial, adresimin e sfidave që lidhen me emigracionin dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në
kuadër të migracionit.

Përfshirja e institucioneve ndërkombëtare në adresimin e remitancave
Ndër dekada, fenomeni i remitancave ka marrë vëmendje të veçantë në nivel ndërkombëtar. Përqasja
e OKB-së ndaj migracionit është reflektuar dhe përfshirë në punën e institucioneve ndërkombëtare,
që krijojnë standarde në lidhje me tregun e remitancave. Nëntë rekomandimet e para për tregun e
remitancave dolën nga FATF (Financial Action Task Force) në 2001 dhe rekomandimi i katërt (Alternative
Remittance System) është standardi i parë ndërkombëtar për remitancat. Këto rekomandime i janë
nënshtruar një procesi rishikues gjatë viteve dhe një grup i ri rekomandimesh u publikuan në shkurt
2012, të titulluara “Rekomandimet mbi shërbimet e transferimit të vlerave dhe parasë”.
Në vitin 2007, në përgjigje të rritjes së volumit të remitancave në mbarë botën, organizata ndërkombëtare
dhe konkretisht Komiteti i pagesave së bashku me BIS dhe Bankën Botërore nxorën “Parimet bazë
për shërbimet ndërkombëtare të remitancave” për të siguruar që transfertat e remitancave të ishin
të sigurta dhe eficiente. Një prej parimeve kërkon që shërbimi i remitancave të mbështetet nga një
kuadër ligjor dhe rregullator i shëndetshëm, i parashikueshëm, proporcional dhe jodiskriminues.
Gjithashtu, Financial Action Task Force (FATF) u kërkon autoriteteve mbikëqyrëse të sigurohen që
institucionet financiare (dhe shërbimet e remitancave) të jenë subjekt rregullimi dhe mbikëqyrjeje,
dhe implementojnë rekomandimet dhe standardet ndërkombëtare.
Direktiva e Kartës Blu të BE-së (2009) përmes mbështetjes dhe rritjes së vëmendjes ndaj punësimit të
migrantëve me kualifikime të larta, është tashmë pjesë e agjendave bashkëkohore të diasporave. Një
nga objektivat kryesorë të Axhendës Evropiane për Migracionin, 2015, është të maksimizojë përfitimet
e zhvillimit për vendet e origjinës20. Departamenti i Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike
dhe Sociale21 në raportin mbi Migracionin Ndërkombëtar (2015) thekson se "kur mbështetet nga
politikat e përshtatshme, migrimi mund të kontribuojë në rritjen dhe zhvillimin e gjithanshëm dhe të
qëndrueshëm ekonomik, si në vendet e origjinës dhe në ato pritëse".
Forumet e tjera globale, duke përfshirë Forumin Global për Migracionin dhe Remitancat, Forumin
Global për Migracionin dhe Zhvillimin, kanë vendosur objektiva për të eksploruar rrugë dhe mundësi
për shfrytëzimin më eficient të migrimit, diasporës dhe lidhjes së tyre me zhvillimin. Komisioni Global
për Migracionin Ndërkombëtar argumenton se "vendet e origjinës mund të fitojnë përparësi të
konsiderueshme duke shfrytëzuar talentet dhe burimet e popullsive të diasporës”.
Në shtator 2014, G20 miratoi “Planin për lehtësimin e fluksit të remitancave” me objektiva të
specifikuar: uljen e kostos globale mesatare të transferimit të remitancave në më pak se 3%; rritjen
e konkurrueshmërisë në tregun e remitancave; përmirësimin e infrastrukturës së sistemit financiar
dhe përfshirjen e risive teknologjike në shërbimet e remitancave; përmirësimin e transparencës dhe
mbrojtjen konsumatore në shërbimet e remitancave.
20

21

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ëhat-ëe-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/
summary_european_agenda_on_migration_en.pdf
U.N. Department of Social and Economic Affairs, International Migration Report 2015: Highlights, p.2. Available at http://www.
un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
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Në vitin 2017, G20 i ritheksoi këto objektiva duke vendosur dhe objektivin e përdorimit të remitancave
për të rritur përfshirjen financiare dhe nxitur zhvillimin, si dhe iu kërkua vendeve të ndërmarrin veprime
kombëtare gjithëpërfshirëse për të përmirësuar mjedisin e remitancave.
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