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ΤΙΡΑΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Αύξηση τουριστικού ρεύματος στην Αλβανία κατά το 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής Αρχής, η διεθνής τουριστική κίνηση στην Αλβανία, κατά το
παρελθόν έτος, σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15,8%, σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός
των τουριστών από το εξωτερικό ανήλθε σε 5.926.803, έναντι 5.117.700 κατά το 2017.
Ωστόσο θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι 50% των ανωτέρω διεθνών αφίξεων αφορά αλβανούς
πολίτες που έχουν μεταναστεύσει σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Ελλάδα και Ιταλία και έχουν
αποκτήσει την υπηκοότητα των χωρών διαμονής τους, καθώς και αλβανόφωνους κατοίκους του
Κοσσόβου και της Βόρειας Μακεδονίας. Όσον αφορά στους αμιγώς αλλοδαπούς επισκέπτες στη χώρα,
σημαντική είναι η αύξηση το 2018 στις αφίξεις γερμανών και πολωνών τουριστών.
Σημειώνεται ότι ο βασικός όγκος των ξένων επισκεπτών στην Αλβανία μετακινήθηκε οδικώς,
καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφίξεις στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς της χώρας ανήλθαν
σε 4.795.922, έναντι 4.146.843 κατά το 2017. Επίσης, κατεγράφησαν 439.331 διεθνείς αεροπορικές
αφίξεις, έναντι 393.013 κατά το 2017, σημειώνοντας άνοδο κατά 11,8%, ενώ οι αφίξεις στους διεθνείς
λιμένες της χώρας αυξήθηκαν κατά 19,7%, προσεγγίζοντας τις 691.550 από 577.844.
Αντίστοιχα άνοδος κατά 9% κατεγράφη στα τουριστικά έσοδα της χώρας το 2018 σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα έσοδα του 2017, υπερβαίνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας κατ’αυτόν τον τρόπο
σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, που αναμένεται στο 4% περίπου. Τα έσοδα κατά την υψηλή
τουριστική περίοδο της χώρας (γ΄ τρίμηνο του έτους), ανήλθαν σε 683 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Στο ανωτέρω ενθαρρυντικό κλίμα εντάσσονται και οι δηλώσεις του α/Υπουργού Τουρισμού και
Περιβάλλοντος κ. Blendi Klosi, ο οποίος κατά την πρόσφατη παρουσίαση της αμφιλεγόμενης νέας
διαφημιστικής εκστρατείας της χώρας για το 2019 “Be taken by Albania”, (στην οποία κεντρικός
χαρακτήρας είναι ο αμερικανός ηθοποιός Liam Neeson), είχε δηλώσει ότι στόχος της Αλβανίας είναι να
προσελκύσει 10 εκατ. ξένους τουρίστες έως το 2025.
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