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Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την κατάρρευση του ολοκληρωτικού καθεστώτος στην Αλβανία
και το άνοιγμα των συνόρων με την Ελλάδα η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις για
μετανάστευση από την γειτονική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την
Eurostat το 2018 περίπου 62.000 - δηλαδή περίπου το 2,2% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας - μετανάστευσε σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η Ελλάδα υποδέχτηκε πέρυσι 17.000 Αλβανούς πολίτες (σ.σ.
αριθμός που αντιστοιχεί σε μία πόλη μεγαλύτερη από τους Άγιους Σαράντα) πίσω από την
Ιταλία που υποδέχθηκε 23.000 και μπροστά από την Γερμανία που κατευθύνθηκαν 16.000
Αλβανοί.

Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι από τα βασικά - μαζί με αυτό της φτώχιας - έχουν
οδηγήσει στην έξαρση της υπογεννητικότητας και στην γειτονική χώρα. Σύμφωνα με την
Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας ο αριθμός των γεννήσεων (6.362) στο δεύτερο τρίμηνο
του 2019 μειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Πληροφοριακά
να αναφέρουμε ότι η αλβανική κυβέρνηση πήρε εντός του 2019 απόφαση για "πριμοδότηση"
των γεννήσεων που φτάνει κλιμακωτά τα 1.000 ευρώ για το τρίτο παιδί.

Παράτυπη μετανάστευση

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat ένας μεγάλος αριθμός Αλβανών μεταναστεύει
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα. Η
στατιστική αρχή αναφέρει ότι το 2018 εντοπίστηκαν 34.810 παράνομοι μετανάστες
αλβανικής καταγωγής στην επικράτεια της Ε.Ε. Ο παραπάνω αριθμός είναι μειωμένος κατά
13% σε σχέση με το 2017 (40.000).

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους περισσότερους Αλβανούς "χωρίς χαρτιά". Συγκεκριμένα
στην χώρα μας ζουν και εργάζονται 11.190 παράτυποι μετανάστες από την Αλβανία,
δηλαδή το 32% του συνολικού αριθμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν με μεγάλη
διαφορά η Γερμανία (6.570), η Γαλλία (4.355), το Ηνωμένο Βασίλειο (3.580) και η Ιταλία
(3.025).
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