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Përmbledhje

e vi dentimi i fenomenit të largimit të 

-

dhën e tranzicionit, të masë shkallën e 

këtij largimi, të percaktojë faktorët eko-

nomikë, politikë dhe socialë që kanë 

ndikuar në këtë fenomen, 

 

telektualë, si dhe të rekomandojë masat 

që duhen marrë nga institucionet për-

Evidentimi i faktorëve që ndikojnë 

në emigrimin potencial është kryer 

-

-

veleve të ndryshme të universiteteve, 

institucioneve të kërkimit shkencor 

e të dhënave të anketimit është kryer 

përmes metodës statistikore të regre-

-

-

ton ndikimin e motivimit intelektual 

në brain drain

Fjalë kyçe: -

, 

Abstract

levels from universities, research sci-

ence institutions and the public sector 

-

sis of information collected in the car-

ried out survey is the main focus in 

Regression analysis was used to 

the study support the hypotheses the 

-
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1. 

Hyrje 

Rënia e diktaturave komuniste në 

vendet e Europës Lindore dhe Juglin-

dore u shoqërua me emigrimin e in-

telekualëve për në vendet perëndimore 

dhe pasoja të rëndësishme për eko-

nomitë në tranzicion e për këtë arsye 

është bërë objekt studimi nga shumë 

të sakta mbi emigrimin e intelektu-

e paraqitura në vijim janë marrë nga 

studime të organizatave të ndryshme, 

por nuk ka të dhëna zyrtare nga orga-

ne të specializuara qeveritare të cilat 

kanë detyrën dhe funksionin për të re-

-

-

Mendohet se çdo vit rreth 3000 stu-

dentë shqiptarë regjistrohen në univer-

-

-

përia është trajtuar edhe nga publicis-

kanë pasur si qëllim që të evidentojnë 

këtë problem dhe të sensibilizojnë opi-

nionin publik lidhur me rëndësinë dhe 

Por, duhet theksuar se tipari kryesor 

i publicistikës shqiptare është fakti se 

pavarësisht nga artikujt e shumtë, ni-

veli i tyre në trajtimin e këtij fenomeni 

ngelet 

Emigrimi i intelektualëve në vitet, 

-

grimit masiv, pra në largimin tyre nga 

vendi kanë ndikuar faktorët që kishin 

të bëjnë me instabilitetin politik, social 

dhe ekonomik të vendit në këtë periu-

autoren është i rëndësishëm evidenti-

mi edhe i faktorëve të brendshëm in-

dividualë të quajtur faktorët ‘‘mikro’’, 

pra ata që lidhen me motivimin inte-

lektual personal, sepse intelektualët 

e larguar për këtë arsye përbëjne dhe 

2. Faktoret që ndikojnë 

në emigrimin potencial 

të intelektualeve nga Shqipëria 

Për të evidentuar ndikimin e fakto-

rëve motivues që lidhen me vetëre-

alizimin, zhvillimin e karrierës dhe 

shpërblimin jomonetar u krye një an-
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spe cialistëve të niveleve të ndryshme 

të gradimit, të administratës publike, 

Faktorët për lehtësi studimi janë 

ndarë në tre grupe: 

– Faktorët që lidhen me -

cial

– Faktorët “ ” të emigrimit që 

lidhen me arsyet e brendëshme indivi-

– Faktorët ‘’makro’’ të emigrimit që 

lidhen me gjendjen sociale dhe ekono-

-

janë punonjës shkencorë dhe specia-

e të dhënave u krye me metodën e re-

, 

është një variabël dikotomik me dy 

X = 

përbëjnë variablat e pavarur 

Grupi i parë i hipotezave 

që lidhen me kapitalin njerëzor  

Përmes hipotezave të grupit të parë 

tentohet të analizohet kapitali social 

që përbën një potencial për emigrim, 

konkretisht mosha, gjendja civile, gji-

nia, shkalla e gradimit shkencor, na-

 

-

 

 

.

 

Grupi i dytë i hipotezave që lidhen

me faktorët “mikro” të emigrimit 

Me anën e këtij grupi hipotezash 

u analizuan të ashtuquajturit faktorë 

kanë të bëjnë me arsyet e 
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Grupi i tretë i hipotezave që lidhen

me faktorët “makro” të emigrimit 

Me anën e këtij grupi hipotezash 

u analizuan të ashtuquajturit faktorë 

‘‘makro’’ të emigrimit që kanë të bëj-

ne jo me faktorë të brendshëm apo in-

diviudualë por me faktorë qe li dhen 

me kushtet ekonomike, politike dhe 

në përfshirë niveli i zhvillimit të sh-

kencës, niveli i zhvillimit ekonomik, 

niveli i ulët i reformave, zgjerimi i 

 

 

 

 

faktike të t-së për çdo hipotezë të 

3. Rezultatet

Rezultatet e analizës së regresio-

poshtë vijon diskutimi i rezulatetve 

 

Pra, hipoteza se 
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Tabela 1. Rezultate e Analizes se Regresionit 

Independent Regression Standard T-Value Prob Decision Power 

Variable Coefficient Error (Ho: B=0) Level (5%) (5%) 

Grup-mosha. 0.0173 0.02 0.8623 0.390974 Accept H1 0.1365 

Gjendja civile (I pamartuar/I divorcuar =1) -0.1026 0.07 -1.5099 0.134823 Accept H1 0.320414 

Gjinia (mashkull = 1) -0.0332 0.06 -0.5683 0.571348 Accept H1 0.086874 

Grada shkencore (master/Phd /prof 0.1240 0.06 2.2092 0.029886 Accept Ho 0.588596 

Arsimi i larte (shkenca natyrore) 0.1542 0.08 1.9257 0.057524 Accept H1 0.47761 

Shkolluar jashte. 0.1265 0.19 0.6528 0.515684 Accept H1 0.098908 

Niveli aktual I pages 0.0760 0.04 1.7625 0.081628 Accept H1 0.413957 

Mungesa e kushteve per veterealizim 0.0144 0.01 2.5378 0.013002 Accept Ho 0.708408 

Mungesa e shperblimit  jo monetary. 0.1099 0.04 2.5518 0.012526 Accept Ho 0.71315 

Menyra dhe kultura e jeteses se vendit te preferu

megrim -0.0252 0.05 -0.5594 0.577371 Accept H1 0.08571 

Niveli i zhvillimit te shkences 0.0993 0.06 1.7311 0.0871 Accept H1 0.401946 

Shkalla e zhvillimit ekonomik -0.0737 0.04 -1.8108 0.073746 Accept H1 0.432646 

Ecuria e reformave 0.1182 0.05 2.2793 0.025184 Accept Ho 0.61534 

Ndikimi i procesit te globalizimit -0.1146 0.05 -2.3196 0.022793 Accept Ho 0.630446 

Faktoret motivues jo-monetare 0.2352 0.04 6.2031 0 Accept Ho 0.999985 

Vendi I preferuar per migrim -0.0125 0.05 -0.2541 0.800053 Accept H0 0.057259 

R-Squared 0.9187      
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H1 pranohet, H0 nuk është e vërtetë, 

pra hipoteza se 

  

H1 pranohet, H0 nuk pranohet, pra 

hipoteza se 

H1 nuk pranohet, H0 vërtetohet, pra 

hipoteza se rritja e gradës shkencore 

, vërte-

 

H1 pranohet, H0 nuk vërtetohet, pra 

hipoteza se shkencat natyrore ndikojnë 

, nuk vër-

pra H1 pranohet, H0 nuk vërtetohet, 

pra hipoteza që 

 nuk vërte-
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Partial Regression Plot

Dependent Variable: DEP
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H1 pranohet, H0 nuk vërtetohet, pra 

hipoteza se 

H1 nuk pranohet, H0 vërtetohet, pra 

hipoteza se 

 

H1 nuk pranohet, H0 vërtetohet e do të 

thotë se hipoteza 

 

H1 pranohet, H0 nuk vërtetohet, pra 

hipoteza se 

 nuk vër-

H1 pranohet, H0 nuk pranohet, pra 

hipoteza se 

 nuk pra-
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Dependent Variable: DEP
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H1 pranohet, H0 nuk pranohet, pra hi-

poteza se -

H1 nuk pranohet, H0 është e vërtetë, 

pra hipoteza se -

 

H1 nuk pranohet, H0 vërtetohet, pra 

hipoteza se -

 pra-

negative, gjë që do të thotë se zgjerimi i 

procesit të globalizimit ndikon në prir-

jen për emigrim por, ndikimi tij është 

negativ, me fjalë të tjera, zgjerimi i pro-

cesit të globalizimit ndikon negativisht 

2.1 Interpretimi i hipotezave 

të vërtetuara  

2.1.1

social 

në kapitalin njerëzor nga 6 të ngritura 

u vertetua vetëm një, konkretisht hipo-

:  

.

shumë pranë vërtetimit edhe hipote-

në mënyrë të qartë se pjesa më e kua-

-

dencë më të madhe për t’u larguar dhe 

se arsyeja kryesore në largimin e tyre 

është 
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2.1.2. 

 këtë grup hipotezash me anën 

e të cilave studiohen faktorët ‘‘mikro‘‘ 

dhe 9, sipas të cilave 

 

, dhe 

jo  ndikon pozitivisht në brain 

Eshtë shumë afër pranimit hipoteza 

7, sipas së cilës  ndi-

-

tetohet hipoteza mbi ndikimin e stilit 

të jetesës së vendit pritës në prirjen për 

fakti se në grupin e faktorëve ‘‘mi-

kro’’ vërtetohen ato hipoteza që lidhen 

me 

2.1.3 

 

të cilave studiohen faktorët ‘‘makro’’ 

vërtetohen -

, ndërsa hipoteza mbi 

nivelin e zhvillimit të shkencës është 

-

potezës mbi ndikimin e ecurisë së re-

formave është tepër domethënës, që do 

-

-

-

3. Përfundime dhe rekomandime

si gjendja e përgjithshme e një vendi 

të përcaktuar si faktorë ‘‘makro’’ ashtu 

dhe kërkesat individualë të quajtur fak-

vend tepër të rëndësishëm në vendimin 

për emigrim zë karriera, shpër blimi jo-

monetar, një jetë sociale më e mirë etj

emigrimin e intelektualëve në vendin 

tonë për të përcaktuar rolin e faktorëve 

-

stimi i impaktit të emigrimit të punës 

-

tucioneve në vendin tonë sepse nuk 

ka deri tani një studim që të analizojë 

politikat kombëtare në mënyrë të tillë 

që të maksimizohen impaktet pozitive 

të dhëna për intelektualët që kanë emi-

gruar jashtë vendit, të përcaktohet insti-

tucioni përkatës që duhet të menaxhojë 

sigurohen të dhëna për shka llën e in-

tegrimit të tyre në kërkimin shkencor 

jashtë vendit, në mënyrë që të për-

-
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-

jnë jashtë vendit dhe të cilët dëshirojnë 

diaspora e brezit të dytë dhe të tre-

lidhje me emigrantët shqiptarë dhe 

kryesisht  me:

janë integruar jashtë në sektorë të 

kërkimit shkencor

e tjera të interesuara

reklamave dhe mundësive për punë në 

-

fshihet si pjesë e rëndësishme e politi-

-

mirësohen teknikat e shpërblimit për të 

Brain 

-
ranean area

-

-

-
. 

International Mobility 

 

-

Psikologji e sjelljes në 
 

Sjellja organi-

 -

 -
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Taxing the Brain 
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