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Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri 

Korrik 2020 

Tiranë, më 24 Gusht 2020:  Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin 

Korrik 2020, janë 663.980. Krahasuar me Korrik 2019, ky tregues rezulton me rënie 61,5 %. 

Në Korrik 2020, hyrjet e shtetasve të huaj në territorin shqiptar janë 387.716. Krahasuar me Korrik 2019, 

ky numër ka rënë me 67,1 %. 

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri në shtatëmujorin 2020 është 1.169.610, duke rënë me  

64,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019.  

Përgjatë shtatë muajve të 2020, Kosova ka rënien më të ulët të hyrjeve të shtetasve në Shqipëri me  

52,4 %, ndërsa rënien më të madhe e ka pasur Spanja me 88,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 

vitit 2019. 

Fig. 1 Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri 
 

 

547.564 

1.176.810 

276.264 
387.716 

516.173 

946.960 

246.334 

299.628 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

Shqiptarë  Të huaj Shqiptarë  Të huaj

Korrik 2019 Korrik 2020

Hyrje Dalje



Faqe 2                                      Lëvizjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj   Korrik 2020 

Për t’u konsultuar me botime të tjera, vizitoni faqen  e INSTAT:  http://www.instat.gov.al/  

 

Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori shqiptar, gjatë muajit Korrik 2020, janë 545.962 

duke shënuar një rënie me 62,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Daljet e 

shtetasve shqiptarë nga territori i Shqipërisë gjatë muajit Korrik 2020 janë 246.334. Krahasuar me Korrik 

2019, ky numër ka rënë 52,3 %. Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit Korrik 

2020, janë 299.628. Krahasuar me Korrik 2019, ky numër ka rënë 68,4 %. 

Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga Shqipëria në shtatëmujorin 2020, është 1.626.642 duke rënë 

48,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Tab. 1 Lëvizjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 

Periudha  Korrik 2019 Korrik 2020 
Ndryshimi 
vjetor (%)  

Janar-Korrik 
2019 

Janar-Korrik 
2020 

Ndryshimi 
vjetor (%)  

Hyrje Gjithsej 1.724.374 663.980 -61,5 6.325.880 2.683.265 -57,6 

Shqiptarë 547.564 276.264 -49,5 3.012.118 1.513.655 -49,7 

Të Huaj 1.176.810 387.716 -67,1 3.313.762 1.169.610 -64,7 

Dalje Gjithsej   1.463.133 545.962 -62,7 6.284.044 2.767.805 -56,0 

Shqiptarë  516.173 246.334 -52,3 3.172.613 1.626.642 -48,7 

Të Huaj  946.960 299.628 -68,4 3.111.431 1.141.163 -63,3 

Tab. 2 Hyrjet e shtetasve të huaj  

Shtetet 
Korrik 

2019 
Korrik 

2020 
Ndryshimi vjetor 

(%)  
Janar-Korrik 

2019 
Janar-Korrik 

2020 
Ndryshimi vjetor 

(%)  

Kosovë 448.896 205.436 -54,2 1.057.545 503.598 -52,4 

Maqedoni 95.457 46.717 -51,1 372.444 149.900 -59,8 

Greqi 60.272 36.990 -38,6 311.773 146.088 -53,1 

Itali 64.530 20.216 -68,7 223.707 69.772 -68,8 

Angli 25.738 11.070 -57,0 72.225 27.821 -61,5 

Mali i zi 25.359 3.729 -85,3 215.595 94.868 -56,0 

Poloni 36.991 9.577 -74,1 75.965 11.391 -85,0 

SHBA 23.708 2.305 -90,3 72.518 11.807 -83,7 

Spanjë 4.413 367 -91,7 13.660 1.551 -88,6 

Gjermani 29.402 7.854 -73,3 88.888 21.731 -75,6 

Zvicër 21.962 5.401 -75,4 40.759 9.843 -75,9 

Të tjera 340.082 38.054 -88,8 768.683 121.240 -84,2 

Gjithsej/Total 1.176.810 387.716 -67,1 3.313.762 1.169.610 -64,7 
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Tab. 3 Hyrjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit  

Periudha Korrik 2019 Korrik 2020 
Ndryshimi 
vjetor (%)  

Janar-
Korrik 2019 

Janar-
Korrik 2020 

Ndryshimi 
vjetor (%)  

Hyrje Shtetas të Huaj 1.176.810 387.716 -67,1 3.313.762 1.169.610 -64,7 

I. Personale  1.167.708 377.648 -67,7 3.257.196 1.106.612 -66,0 

  1. Pushime, vizitë tek të afërm, 
trajtim shëndetësor, etj. 

1.128.597 368.702 -67,3 3.130.970 1.067.779 -65,9 

  2. Qëllime fetare 66 61 -7,6 531 171 -67,8 

  3.Udhëtarë transit 39.045 8.885 -77,2 125.695 38.662 -69,2 

II. Biznes dhe profesionale 9.102 10.068 10,6 56.566 62.998 11,4 

 

Tab. 4 Lëvizjet e shtetasve sipas mënyrës udhëtimit 

Periudha  
Hyrje gjithsej Dalje gjithsej 

    Ajër      Det      Tokë Ajër    Det    Tokë 

Korrik 2019 215.019 155.494 1.353.861 172.460 92.059 1.198.614 

Korrik 2020 92.969 39.662 531.349 56.468 20.240 469.254 

Ndryshimi vjetor (%)  -56,8 -74,5 -60,8 -67,3 -78,0 -60,9 

Janar-Korrik 2019 923.679 417.302 4.984.899 870.702 367.438 5.045.904 

Janar-Korrik 2020 371.987 122.951 2.188.327 335.908 134.530 2.297.367 

Ndryshimi vjetor (%)  -59,7 -70,5 -56,1 -61,4 -63,4 -54,5 
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Metodologji 

 

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,etj.; 

  2. Trajtim shëndetësor; 

  3. Qëllime fetare; 

  4. Udhëtarë tranzit. 

 

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

zakonshëm. 
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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 misdis 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/al/dokumentimi/cil%C3%ABsia-statistikore/

