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ΘΕΜΑ: Στοιχεία τουρισμού στην Αλβανία κατά το έτος 2020 

Η α/Στατιστική Υπηρεσία INSTAT, δημοσίευσε έκθεση, η οποία δημοσιεύεται τακτικά σε ετήσια βάση 
κατά τα τελευταία 4 χρόνια, και αφορά στους βασικούς δείκτες τουριστικής ανάπτυξης και κίνησης στην 
Αλβανία κατά το 2020. 

Ειδικότερα, η ανωτέρω έκθεση αναφέρεται σε δείκτες α) για τις τουριστικές επιλογές των μόνιμων 
κατοίκων Αλβανίας, β) για τις αφίξεις αλλοδαπών ανά περιοχή, είδος ταξιδιού, τρόπο μετακίνησης και 
αριθμό διανυκτερεύσεων, γ) για τις δυνατότητες της χώρας όσον αφορά την κάλυψη των τουριστικών 
αναγκών (αριθμός τουριστικών καταλυμάτων, κ.α.), δ) για το ανθρώπινο δυναμικό στον τουρισμό, καθώς 
και ε) για δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουριστική κίνηση (μουσεία, αρχαιολογικά πάρκα, 
ιστορικά μνημεία, κ.α.). 

Αναλυτικότερα:  

α) Αναφορικά με τις τουριστικές επιλογές των μόνιμων κατοίκων Αλβανίας, ο αριθμός των ταξιδιών που 
πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς εντός επικράτειας ανήλθε σε 
2.920.287, εκ των οποίων το 98,8% ήταν ταξίδια για προσωπικούς λόγους (50,9% αυτών αφορά σε 
διακοπές και ταξίδια αναψυχής) και μόλις το 1,2% για επαγγελματικό σκοπό.  

Εξάλλου, η μεγαλύτερη εσωτερική τουριστική κίνηση καταγράφηκε τους μήνες  Αύγουστο (18,0 %), Ιούνιο 
(12,9 %), Ιανουάριο (11,2 %) και Δεκέμβριο 2020 (περίπου 10,7 %), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ταξιδιών 
εντοπίζονται στις περιφέρειες Τιράνων (29%), Αυλώνας (17,7%), Δυρραχίου (15,4%) και Κορυτσάς 
(9,8%).  

Μέσος ετήσιος αριθμός διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 3,97, ενώ  48,1% των μόνιμων κατοίκων Αλβανίας 
που ταξίδεψε διέμεινε σε συγγενείς ή φίλους και όχι σε τουριστικά καταλύματα. Συνολικά 99,95% εν λόγω 
ταξιδιών πραγματοποιήθηκε με μετακίνηση οδικώς. 

β) Οι αφίξεις αλλοδαπών στην Αλβανία  ανήλθαν σε 2,7 εκατ.. Ειδικότερα,  52% των εν λόγω αφίξεων 
είχαν προέλευση το Κόσσοβο, 14% τη Βόρεια Μακεδονία, 8% την Ελλάδα (203.445 άτομα), 7% το 
Μαυροβούνιο και 5% την Ιταλία.  

Σημειώνεται ότι κατά το 2020 σημειώθηκε συνολική μείωση, σε σύγκριση με το 2019, στις αφίξεις 
αλλοδαπών στην Αλβανία. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν μείωση κατά 65,6%, οι αφίξεις 
μέσω θαλάσσης κατά 86,3% και οι αφίξεις μέσω ξηράς  κατά 54,9%.  

 

Επίσης από το συνολικό αριθμό κατά μέσο όρο αφίξεων ξένων τουριστών στη χώρα, 10,2% αφορά σε 
αφίξεις αεροπορικώς, 2,4% σε αφίξεις μέσω θαλάσσης, ενώ 87,4% σε αφίξεις οδικώς.  

Εξάλλου από τις εν λόγω αφίξεις, 95,6% αφορά σε ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς (διακοπές, 
επίσκεψη σε συγγενείς, λόγοι υγείας, κ.α.), ενώ μόλις 4,4 % σε επαγγελματικά ταξίδια.  

γ) Όσον αφορά στις δυνατότητες της Αλβανίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τουριστικής κίνησης, 
σημειώνεται ότι το 2020 λειτούργησαν 1.469 εγκαταστάσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, 
ξενώνες, ορεινά καταφύγια και άλλες δομές βραχυχρόνιας διαμονής) σε όλη τη χώρα, οι οποίες 



περιλαμβάνουν 40 χιλ. δωμάτια και 95 χιλ. κλίνες, ενώ η συνολική διαθεσιμότητα  σε ό,τι αφορά τις κλίνες 
είναι 33 κλίνες ανά 1000 κατοίκους.  

Επιπρόσθετα, κατά το 2020, εγκρίθηκαν 23 οικοδομικές άδειες για ξενοδοχεία, μειωμένες σημαντικά 
συγκριτικά με το 2019 (67 οικοδομικές άδειες για τουριστικές εγκαταστάσεις).  

δ) Σε ό, τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τουρισμό,  αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος 
(σε δραστηριότητες-υπηρεσίες σχετιζόμενες με τουρισμό) ανά 49 τουρίστες.  

Η συνολική προστιθέμενη αξία από τον τουρισμό μειώθηκε κατά 33,9%, σε σύγκριση με το 2019, ενώ το 
μερίδιο στο ΑΕΠ των κλάδων που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό ανήλθε σε 2,3 %. 

ε) Τέλος, ο αριθμός των τουριστών στην Αλβανία που επισκέφθηκαν αρχαιολογικά πάρκα, μουσεία, 
κάστρα και άλλα μνημεία ανήλθε σε 200 χιλ. περίπου, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σύγκριση με το 
2019 (1,06 εκατ. άτομα). 

Η εν λόγω μελέτη μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: 
http://www.instat.gov.al/en/publications/books/2022/tourism-in-figures-2020/. 

 

 


