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Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri 
Korrik 2022 

Tiranë, më 26 Gusht 2022: Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në 

muajin Korrik 2022, janë 2.011.041. Ky tregues rezulton me një rritje 22,1 %, krahasuar me Korrik 

2021. Në Korrik 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 1.403.333. 

Ky numër është rritur me 21,1 %, krahasuar me Korrik 2021 (tab.1). 

Hyrjet e shtetasve 

Në Korrik 2022, nga vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka pasur 

rritjen më të madhe me 3,8 herë dhe Italia me 48,0 %, krahasuar me Korrik 2021. 

Gjatë shtatëmujorit 2022, nga vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka 

pasur rritjen më të madhe me 4,5 herë dhe Greqia me 3,0 herë, ndërsa Zvicra ka pasur rritjen më të 

ulët me 4,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. 

Fig. 1 Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri 

 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, llogaritjet INSTAT 
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Daljet e shtetasve 

Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Korrik 2022, janë 

1.869.366, duke shënuar një rritje me 28,1 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Daljet e shtetasve shqiptarë nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Korrik 2022 janë 555.978. 

Krahasuar me Korrik 2021, ky numër është rritur me 16,8 %. 

Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit Korrik 2022, janë 1.313.388. 

Krahasuar me Korrik 2021, ky numër është rritur me 33,5 %. 

Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i Shqipërisë gjatë shtatëmujorit 2022, është 

3.075.511, duke u rritur 41,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (tab1). 

 

Tab. 1 Lëvizjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 

Periudha  Korrik 2021 Korrik 2022 Ndryshimi 
vjetor (%) 

Janar-Korrik 
2021 

Janar-Korrik 
2022 

Ndryshimi vjetor 
(%) 

Hyrje gjithsej 1.646.963 2.011.041 22,1 4.819.403 6.824.274 41,6 

Shqiptarë 488.001 607.708 24,5 1.972.459 2.867.194 45,4 

Të Huaj 1.158.962 1.403.333 21,1 2.846.944 3.957.080 39,0 

Dalje gjithsej  1.459.462 1.869.366 28,1 4.669.767 6.878.431 47,3 

Shqiptarë  475.896 555.978 16,8 2.179.019 3.075.511 41,1 

Të Huaj  983.566 1.313.388 33,5 2.490.748 3.802.920 52,7 
Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, llogaritjet INSTAT 
 

Në Korrik 2022, numri i shtetasve të huaj të hyrë në territorin e Shqipërisë për qëllime “Personale” 

është 1.395.253, duke u rritur me 21,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (tab2). 

 

Tab. 2 Hyrjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit 

 
Periudha Korrik 2021 Korrik 2022 Ndryshimi 

vjetor (%) 
Janar-Korrik 

2021 
Janar-Korrik 

2022 
Ndryshimi 
vjetor (%) 

Hyrje Shtetas të Huaj 1.158.962 1.403.333 21,1 2.846.944 3.957.080 39,0 

I. Personale  1.148.769 1.395.253 21,5 2.792.960 3.897.706 39,6 
  1. Pushime, vizitë tek të afërm, trajtime 
shëndetësore etj.   1.116.428 1.363.521 22,1 2.696.824 3.773.838 39,9 

  2. Qëllime fetare 60 49 -18,3 306 293 -4,2 

  3. Udhëtarë transit 32.281 31.683 -1,9 95.830 123.575 29,0 

II. Biznes dhe profesionale 10.193 8.080 -20,7 53.984 59.374 10,0 
Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, llogaritjet INSTAT 
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Në shtatëmujorin e vitit 2022, hyrjet  dhe daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj sipas mënyrës së 

udhëtimit paraqiten: 

 

Numri i shtetasve që kanë hyrë: 
- Nga pikat ajrore është rritur me 2,2 herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë; 

- Nga pikat detare është rritur me 47,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;  

- Nga pikat kufitare tokësore është rritur me 28,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 

më parë. 

 

Numri i shtetasve që kanë dalë:  
- Nga pikat ajrore është rritur me 2,4 herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë; 

- Nga pikat detare është rritur me 79,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;  

- Nga pikat kufitare tokësore është rritur me 33,1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti 

më parë, (tab3). 

 

Tab. 3 Lëvizjet e shtetasve sipas mënyrës udhëtimit 

Periudha  
       Hyrje gjithsej       Dalje gjithsej 

  Ajër    Det    Tokë Ajër   Det   Tokë 

Korrik 2021 249.418 100.717 1.296.828 176.358 36.304 1.246.800 

Korrik 2022 346.479 146.828 1.517.734 272.305 76.750 1.520.311 

Ndryshimi vjetor (%)  38,9 45,8 17,0 54,4 111,4 21,9 

Janar- Korrik 2021 635.102 223.659 3.960.642 542.390 143.619 3.983.758 

Janar- Korrik 2022 1.389.651 330.711 5.103.912 1.316.857 258.409 5.303.165 

Ndryshimi vjetor (%)  118,8 47,9 28,9 142,8 79,9 33,1 
Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, llogaritjet INSTAT 
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Metodologjia 

 

Qëllimi i publikimit të hyrjeve dhe daljeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj sipas mënyrës së 

udhëtimit (me det, ajër, tokë dhe pikave kufitare) është matja e disa treguesëve statistikorë që lidhen 

me turizmin. 

 

Përkufizime 

Hyrjet: Përfshijnë të gjitha hyrjet e personave në pikat kufitare (me ajër, det dhe tokë). 

Hyrjet janë një koncept që i referohet të gjitha mbërritjeve. Një person që viziton disa vende 

njëkohësisht gjatë një viti llogaritet çdo herë si një hyrje e re. 

 
Daljet: Përfshijnë të gjitha daljet e personave nga pikat kufitare (me ajër, det dhe tokë). 

Daljet masin fluksin e shtetasve që lënë vendin e referencës. Një person që lë vendin e referencës 

disa herë gjatë një viti llogaritet çdo herë si një dalje e re.  

 
Vizitor: Për qëllime të statistikave të turizmit, termi “vizitor” nënkupton “një person që udhëton në një 

vend të ndryshëm nga vendi ku ai banon, për një periudhë më pak se 12 muaj dhe qëllimi kryesor i 

këtij udhëtimi në vendin e vizituar nuk është ai i një veprimtarie fitimprurëse”.  
 

Qëllimi i udhëtimit të vizitorëve dhe turistëve përfshin vizita për: 

Qëllime personale të cilat grupohen në: 

 1. Pushime, vizitë tek të afërm, trajtime shëndetësore etj. ;   

 2. Qëllime fetare; 

 3. Udhëtarë tranzit. 

 

Kategoria e biznesit që përfshin të gjitha bizneset dhe aktivitetet profesionale jashtë ambjentit të 

zakonshëm. 

http://www.instat.gov.al/
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Burimi i të dhënave: Të dhënat janë administrative dhe sigurohen nga Ministria e Punëve të 

Brendshme (Policia e Shtetit, Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit).  

Të dhënat janë paraprake dhe subjekt rishikimi të vazhdueshëm. Për më shumë referohu: 

http://www.instat.gov.al/al/dokumentimi/cil%C3%ABsia-statistikore/Politika e Revizionimit Statistikor. 

Diferencat statistikore midis hyrje-daljeve të shtetasve Shqiptarë apo të huaj vijnë kryesisht nga: 

• Ligjit nr.71/2016 “Për Kontrollin Kufitar”, neni 17 “Lehtësimi i verifikimeve Kufitare”, ku gjatë 

sezonit turistik apo fluksit të shtuar, në momentet e hyrjeve të shtetasve në kufi, nuk regjistron 

shtetasit në hyrje; 

• Procedurat lehtësuese që aplikohen për banorët e zonave kufitare të cilët kalojnë kufirin për 

arsye të aktivitetit të tyre tregtarë, kur kalojnë disa herë brenda ditës, nuk regjistrohen në hyrje; 

• Dy-shtetësia që zotërojnë një pjesë e mirë e Shqiptarëve të cilët në momentin e kalimit të kufirit 

mund të deklarojnë shtetësi të ndryshme në dalje nga ajo në hyrje, etj. 

http://www.instat.gov.al/
http://www.instat.gov.al/media/2829/politika_e_revizionimit.pdf

