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• Numri	  i të huajve me	  leje qëndrimi në Shqipëri,	  në 2016,	  rezultoi 12,519,	  
duke	  shënuar një rritje me	  18.5%,	  krahasuar me	  2015.	  

• Gjatë 2016,	  numri i të huajve rezident përbëhet nga 8,324	  meshkuj dhe
4,195	  femra.	  Grupmosha 30-‐59	  vjeç zë 62.4	  %	  të të huajve gjithsej në 2016.

• Të huajt me	  origjinë nga Europa	  përbëjnë 66.5%	  të të huajve gjithsej.	  
• Të huajt për arsye punësimi,	  në vitin 2016,	  janë 6.263,	  dhe përbëjnë 50%	  të

të huajve gjithsej në vend.	  







Motivi	  i	  
qëndrimit Punësim Bashkim	  

Familjar Studim Humanitar Të	  tjera

2009 5963 622 90 35 83

2010 4148 977 183 42 313

2011 4450 1497 265 44 359

2012 4565 1867 515 47 359

2013 5302 1765 775 229 259

2014 5353 2266 752 441 279

2015 5862 2573 842 863 423

2016 6263 2783 652 2395 426





• Strategjia	  Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-‐2020 – seksion të vecantë
për migracionin.	  Synon :
• Fuqizimin e	  kapaciteteve informuese dhe këshilluese për emigrimin e	  

rregullt për punësim
• Përmirësimi i infrastrukturës për ofrimin e	  shërbimeve për emigrantët
• Fuqizimi i agjensive private	  të punësimit
• Rritja e	  bashkëpunimit me	  vendet e	  tjerapër menaxhimin e	  emigrimit

për punësim nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe të punës
• Njohjen e	  kualifikimeve profesionale dhe eksperiencës profesionale të

fituar jashtë vendit….etj.
• Përafrimi i vazhdueshëm i legjislacionit të imigrimit me	  atë të BE.



• Zyrat	  e	  punësimit (sportelet e	  migracionit)	  – strukturaqë ofrojnë shërbime
për të kthyerit

• 291	  shtetas shqiptarë të kthyer të regjistruar pranë sporteleve tëmigracionit
gjatë vitit 2017;

• 90%	  i përkasin grupmoshës 15-‐40	  vjec;
• 48%	  nivel arsimor deri në nëntëvjecar;	  45%	  arsim i mesëm;	  7.5%	  arsim të

lartë.
• 47%	  nga Greqia;	  20%	  nga Italia,	  26%	  nga vende të tjera të BE	  dhe 6%	  nga

SHBA;
• Shkaku i kthimit -‐ 52%	  prej papunësinë;	   37%	  prej mungesës së

dokumentacionit;
• Shumë pak,	  ata që janë kthyer për të investuar apo	  për arsye të tjera.



Marrëveshje bilaterale në fushën e	  mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe shteteve të tjera

• instrument	  i rëndësishëm për integrimin e	  të huajve dhe shtetasve
shqiptarë nëpërmjet ruajtjes të të drejtave të fituara gjatë punës në
vendin ku zgjedhin të jetojnë:	  

• Marrëveshje të nënshkruara:	  Turqi,	  Belgjikë,	  Hungari,	  Rumani,	  
Maqedoni,	  Republika Çeke,	  Luksemburg dhe Gjermani

• Në proces marrëveshjetme:	  Austrinë,	  Kanadanë ,Kosovën dhe Zvicrën.


