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Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri 

Gusht 2022 

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

muajin Gusht 2022, janë 2.447.981. Ky tregues rezulton me një rritje 12,0 %, krahasuar me Gusht 

2021. Në Gusht 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 1.710.041. 

Ky numër është rritur me 11,2 %, krahasuar me Gusht 2021 (tab.1). 

Hyrjet e shtetasve 

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

rritjen më të madhe me 3,7 herë dhe Polonia me 92,1 %, krahasuar me Gusht 2021. 

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

pasur rritjen më të madhe me 4,1 herë dhe Greqia me 2,1 herë, ndërsa Maqedonia e Veriut ka pasur 

rritjen më të ulët me 6,2 %, 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 

 

648.302 

1.537.191 

737.940 

1.710.041 
677.842 

1.476.830 

773.884 

1.725.187 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Shqiptarë  Të huaj Shqiptarë  Të huaj

Gusht 2021 Gusht 2022

n
u

m
ri

 i 
p

e
rs

o
n

av
e

 

Hyrje Dalje



Faqe 2                                      Lëvizjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj   Gusht 2022 

 

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

Daljet e shtetasve 

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

2.499.071, duke shënuar një rritje me 16,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Daljet e shtetasve shqiptarë nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Gusht 2022 janë 773.884. 

Krahasuar me Gusht 2021, ky numër është rritur me 14,2 %. 

Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit Gusht 2022, janë 1.725.187. 

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

Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga territori i Shqipërisë gjatë tetëmujorit 2022, është 3.849.395, 

duke u rritur 34,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (tab1). 

Tab. 1 Lëvizjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 

Periudha  Gusht 2021 Gusht 2022 
Ndryshimi 
vjetor (%) 

Janar-Gusht 
2021 

Janar-Gusht 
2022 

Ndryshimi 
vjetor (%) 

Hyrje gjithsej 2.185.493 2.447.981 12,0 7.004.896 9.272.255 32,4 

Shqiptarë 648.302 737.940 13,8 2.620.761 3.605.134 37,6 

Të Huaj 1.537.191 1.710.041 11,2 4.384.135 5.667.121 29,3 

Dalje gjithsej  2.154.672 2.499.071 16,0 6.824.439 9.377.502 37,4 

Shqiptarë  677.842 773.884 14,2 2.856.861 3.849.395 34,7 

Të Huaj  1.476.830 1.725.187 16,8 3.967.578 5.528.107 39,3 

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

 

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

është 1.701.527, duke u rritur me 11,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (tab2). 

Tab. 2 Hyrjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit 

 

Periudha Gusht 2021 Gusht 2022 
Ndryshimi 
vjetor (%)  

Janar - Gusht 
2021 

Janar - Gusht 
2022 

Ndryshimi 
vjetor (%)  

Hyrje Shtetas të Huaj 1.537.191 1.710.041 11,2 4.384.135 5.667.121 29,3 

I. Personale  1.527.522 1.701.527 11,4 4.320.482 5.599.233 29,6 

1. Pushime, vizitë tek të 
afërm, etj.   

1.502.940 1.556.248 3,5 4.198.803 5.328.262 26,9 

2. Trajtime shëndetësorë 22 11 -50,0 983 1.835 86,7 

3. Qëllime fetare 50 48 -4,0 356 341 -4,2 

4. Udhëtarë transit 24.510 145.220 492,5 120.340 268.795 123,4 

II. Biznes dhe 
profesionale 

9.669 8.514 -11,9 63.653 67.888 6,7 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, llogaritjet INSTAT 
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Në tetëmujorin 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 91,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë; 

 Nga pikat detare është rritur me 46,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 

parë;  

 Nga pikat kufitare tokësore është rritur me 22,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një 

viti më parë. 

 

Numri i shtetasve që kanë dalë:  

 Nga pikat ajrore është rritur me 2,0 herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 

parë; 

 Nga pikat detare është rritur me 55,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 

parë;  

 Nga pikat kufitare tokësore është rritur me 27,0 %, 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 

Gusht 2021 263.805 134.624 1.787.064 297.303 183.012 1.674.357 

Gusht 2022 328.921 194.581 1.924.479 368.570 249.404 1.881.097 

Ndryshimi vjetor (%)  24,7 44,5 7,7 24,0 36,3 12,3 

Janar- Gusht 2021 898.907 358.283 5.747.706 839.693 326.631 5.658.115 

Janar- Gusht 2022 1.718.572 525.292 7.028.391 1.685.427 507.813 7.184.262 

Ndryshimi vjetor (%)  91,2 46,6 22,3 100,7 55,5 27,0 

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 etj.; 

 2. Trajtime shëndetësore 

 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 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/media/2829/politika_e_revizionimit.pdf

