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ërmbledhje
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0

hkurt 2010
sh
E angazhuarr në përgjeg
gjësitë e saj sociale, TIA
A mbështett familjet e dëmtuara
d
ngga përmbyttjet
në
ë veri të Shqipërisë, du
uke dhuruarr 10.000 Eu
uro.
hkurt 2010
sh
Emërohet kryyetari i ri i Këshillit
K
adm
ministrativ të
ë TIA-s, Z. Linkwiler
L
pasardhës i D
Dr. Reinhard
d
Ka
alenda i cili ka mbajturr këtë pozicion që nga fillimi i konc
cesionit në vitin
v
2005. P
Përveç
po
ozicionit si kkryetar i ri i Këshillit Ad
dministrativ të TIA-s, z. Linkweiler është Drejttor Menaxhu
ues
i aksioneve
a
të
ë HOCHTIE
EF AirPort të TIA-s dhe
e gjithashtu anëtar i bordit të Korpporatës së
Ae
eroporteve të Budapesstit dhe Sidn
nit.
mars
m
2010
Arritjet e TIA--s dhe pote
enciali i saj i madh për rritje u prez
zantuan në një audienccë globale në
n
pa
anairin më ttë rëndësish
hëm evropia
an të industtrisë së udh
hëtimeve ITB në Berlin .
prrill 2010
Më
M 23 prill 20
010, Aeropo
orti Ndërkom
mbëtar i Tirranës feston
n përvjetorin
n e pestë. M
Marrëveshja
ae
ko
oncesionit n
ndërmjet TIA
A-s dhe qev
verisë shqip
ptare u nëns
shkrua më 23
2 prill 20055, duke
th
hemeluar një
ë kompani që
q u kthye në
n një invesstim të fortë
ë dhe tani po demonstrron potencia
al
dh
he sukses.
ershor 2010
qe
Me
M rastin e D
Ditës Botëro
ore të Mjedisit, TIA orga
anizon një aktivitet
a
pas
strimi jashtëë Zonës së
Ko
oncesionit n
në afërsi të aeroportit, në bashkëp
punim me Shkollën
S
e Rinasit.
R
usht 2010
gu
Qeveria
Q
shqiptare nis pu
unimet për ndërtimin
n
e godinave të reja, duke
e përfshirë nnjë kullë të re
të
ë kontrollit p
për Agjencin
në Nacionale të Trafiku
ut Ajror (ANT
TA).
gu
usht 2010
Më
M 26 gusht 2010, TIA nderon
n
100 vjetorin e misionares dhe human
nitares së m
madhe "Nën
në
Te
ereza".
etor 2010
te
Më
M 29 tetor 2
2010 TIA nd
derohet nga
a bordi i fond
qipërisë me Çmimin e
dacionit Karitas të Shq
Mirënjohjes.
M
hjetor 2010
0
dh
15
5 dhjetor 20
010 përfaqë
ëson ditën e parë të libe
eralizimit të
ë vizave. Du
uke qenë e ppërgatitur për
p
një sfidë të tillë, TIA përballoi me su
ukses rritjen
n e kërkesë
ës, duke ofru
uar standarrde të larta të
t
sh
hërbimit, si dhe siguri e komfort.
TIIA ia përkusshton fëmijë
ëve festimett e fund të vvitit dhe të përkrah
p
Fsh
hatin e Fëm ijëve SOS.

Të
T dhëna m
mbi trafikun
n ajror

Zhvillimet e Trafiku
ut

Statististikka
Viti 2010
Pasagjerë
ATM-të
Kargo (tn)

Viti 20
009

∆%

1,536,822
1

1,394,68
88

10,2%

10,384

10,03
32

3.5%

1,946

1,83
36

4.5%

Viti
V 2010 tre
egoi një zhvvillim shumë
ë pozitiv të ttrafikut ajrorr si në numrrin e pasagjjerëve dhe atë
të
ë lëvizjeve ajrore. Num
mri i udhëtarrëve paraqitti një rritje prej
p 10,2% gjatë
g
vitit 20010. Viti 2010
është
ë
karaktterizuar nga
a dy rënie në
n zhvillimin
n e trafikut ajror,
a
i pari u vu re gjatëë efektit të hirit
h
vullkanik
v
në prill. Renia
a e dytë u vu
u re në peri udhën midis vendimit të
t BE-së pëër liberalizim
min
e vizave në tetor dhe hyrjes në fuq
qi të këtij ve
endimi: shum
më udhëtarë shqiptarëë ishin duke
pritur
p
për mo
omentin kurr udhëtimin pa viza do të behej re
ealitet. Sezo
oni i verës, m
megjithatë,
tregoi një zh
hvillim pozitiv të trafikutt, ku një num
mër i konsid
derueshëm i shqiptarëvve që jetojn
në
ja
ashtë vendiit u kthye në
ë shtëpi përr pushimet d
dhe për të vizituar
v
miqtë dhe të affërmit. Trafiku
etnik
e
mbetett një faktor kyç në trafikun ajror të
ë TIA-s.
TIA
T ka ofrua
ar 33 destinacione, me tre itinerare
e të rinj: Ve
enecia, Hera
aklion dhe R
Rodos. Përv
veç
kësaj,
k
TIA kka ofruar lidh
hje shumë të
t mirë me a
anë të shërrbimeve me
e qendër në Romë, Mynih,
Vjenë,
V
Stam
mboll, Lubjan
në dhe Bud
dapest. Treg
gu kryesor mbetet
m
Italia
a, destinaci on i cili mbu
ulon
rreth
r
60% të
ë trafikut në/nga TIA. Belleair
B
ështtë linja ajrorre me peshë
ën më të maadhe të treg
gut
në
n TIA, dhe mbuloi gati 44% të tre
egut për vitin
n 2010.
Lëvizjet
L
e Trrafikut Ajrorr (ATM), gjitthashtu treg
gojnë një rritje pozitive prej 3.5% ppër vitin 201
10.
Rritja
R
e freku
uencave të fluturimit në
ë periudhën
n e pikut veror dhe linja
a e re ajroree ItAli Airlin
nes,
në
n qershor, kanë ndiku
uar në mëny
yrë pozitive në shifrat e TIA-s. Trafikut i trans portit të
mallrave,
m
pa
araqiti një rrritje prej 4.5
5% për vitin 2010 në krrahasim me 2009.

Zhvillimett e aeroporrtit
Në 2010 zzhvillimi i Aeroportit
A
Ndërkombëta
ar të Tiranë
ës vazhdoi siç ishte pparashikuar nga
kompania e cila mena
axhon aerop
portin në pë
ërputhje të plotë
p
me Ma
arrëveshjenn e Koncesiionit,
min dhe dorëzimin e maste
erplanit 20010 në kohë.
k
duke rezultuar me përfundim
ore, bashka
angjitur dhe dokumentaacionin tekn
nikoBazuar në përfundimiin brenda afateve koho
TIA, janë dh
hënë lejet për shfrytëzi min e objek
kteve të mëposhtme:
ligjor nga T
•
•
•
•

•

abilitimi i pa
ajisjeve në terminalin
t
e vjetër
Reha
Ndërrtimi pajisjeve për trajtimin e ujëra
ave të zeza
Zgjerimi i termin
nalit të pasa
agjerëve
abilitimi i pa
ajisjeve në zonën
z
ajrore
e dhe stacio
onin e zjarrrfikseve
Reha
Zgjerimi i apron
nit

Është krye
er mbikqyrja
a e projekte
eve në vijim
m:

•
•
•

Ndërrtimi i hapëssirave të rejja për karbu
urantin Air BP
B në zonën veri-perënndimore të
Zonë
ës së Konce
esionit.
Ndërrtimi i Godin
nës së re pë
ër kontrollin
n ajror dhe ndërtimi
n
i ku
ullës së re ppër kontrollin e
trafikkut ajror nga
a ANTA (ak
ktualisht në vazhdim).
Insta
alimi i anten
nave nga Lo
ockheed Ma
artin në bren
ndësi të Sis
stemit të Uljees në pjesë
ën
veri-lindore të Zonës
Z
së Ko
oncesionit.

Rruga e re
e për tek ha
apsirat dedik
kuar karburrantit Air BP
P është përffunduar ngaa TIA.

Shëndeti, Siguria
S
dhe Cilësia
Mjedisi, S
Gjatë vitit 2010, TIA ka
k patur serrisht në foku
usin e saj çështjet mbi cilësinë, mjjedisin,
shëndetin, dhe çështjjet e siguris
së dhe të pë
ërgjegjësisë
ë sociale, du
uke ndërmaarrë një sërë
ë
masash në
ë kuadrin e cilësisë dhe sistemit të
ë menaxhim
mit mjedisorr. Vëmendjee e madhe i
është kush
htuar integrrimit të përk
kushtimit nd aj mjedisit në
n aktivitete
et e TIA-s d he monitoriimit
të vazhdue
eshëm të parametrave
e mjedisore si uji, mbetturinat, cilës
sia e ajrit dhhe zhurma.
Në kuadërr të zbatimitt të koncepttit të menaxxhimit të mb
beturinave në
n TIA, në m
mënyrë
specifike n
ndaj koncep
ptit "Ripërdo
orim-Redukktim-Riciklim
m", u promov
vua në bashhkëpunim me
m
kompani të
ë tjera ndarrja e mbetje
eve në burim
m në mënyrrë që të mak
ksimizohet riciklimi dhe
e të
zvogëlohe
en ndikimet mjedisore. Masa të më
ëtejshme të
ë rëndësishë
ëm në këtë drejtim
përfshinin ndërtimin e një hapsirre të re të grrumbullimit të mbeturin
nave, blerje n e një
kontenieri për mbeturrinat e rrezikshme dhe një grumbu
ullues për mbledhjen
m
e mbeturinav
ve
të ricikluesshme të TIA
A-s.
Me rastin e Ditës Bottërore të Mje
edisit, TIA kka ndërmarrrë veprime për pastrim
min e mjedisit,
duke orga
anizuar një fushatë
f
pas
strimi jashtë
ë zonës së koncesionit
k
të aeroporttit në koordinim
me anëtarrët e komun
nitetit dhe nx
xënësit nga
a Shkolla e Rinasit shoqëruar nga mësuesit e
tyre. Në kë
ëtë nismë TIA
T është mbështetur
m
d
dhe nga kon
ntraktuesit e saj të cilëtt
bashkëpunuan për njjë mjedis më të mirë ja
ashtë Zonës
s së Konces
sionit.
Fokusi kun
ndrejt konsu
umatorëve mbetet një çështje stra
ategjike përr TIA-n. Pra ndaj, cilësia
a
dhe monitorimi i stand
dardeve të performanccës është krryer rregullisht nga TIA
A për të
vlerësuar nivelin e sh
hërbimit të ofruar
o
dhe p
për të verifik
kuar nëse është arritur niveli i
shërbimit në përputhjje me kërke
esat. Në këttë drejtim, përmirësime
p
e të rëndësisshme janë
ndërmarrë
ë nga TIA të
ë cilat kanë patur një nd
dikim pozitiv në standa
ardet e perfo
formancës dhe
d
cilësisë së
ë shërbimevve. TIA kreu
u për herë të
ë parë një anketim
a
mbi kënaqësinnë konsuma
atore
në termina
alin e mallra
ave dhe rea
alizoi një stu
udim sasior në terminalin e pasagjjerëve. Nive
eli i
përgjithshë
ëm i përshttypjeve të kllientëve ësh
htë se cilësiia e shërbim
meve të ofruuara nga TIA
mbetet në
ë përgjithësi "e kënaqsh
hme dhe sh
humë e këna
aqshme".
Një vështrrim më i hollësishëm mbi
m performa
ancën e TIA
A-s dhe arrittjet e saj ësshtë publiku
uar
në Buletinin Mjedisorr dhe Social, të cilin mu
und ta gjeni pranë zyrave të TIA-ss ose në
websitin e TIA-s: www
w.tirana-airp
port.com.

Performan
nca Financiare
Si rrjedhojë
ë e rritjes së
ë trafikut ajrror në më sh
humë se një
ë milion e gjysmë
g
pasaagjerë, TIA ka
arritur një xxhiro vjetore
e prej 30 milionë Euro n
në vitin fina
anciar 2010..
Gjatë gjithë
ë vitit TIA ka
a qenë në përputhje
p
m e të gjitha konventat
k
e nevojshmee financiare.
arshme, pas
sqyrat finan
nciare të TIA
A-s për vitin u përfunduuan më 31
Si dhe në vvitet e mëpa
dhjetor 201
10 të përgattitura në përputhje me SNRF dhe janë auditu
uar nga një aauditor i
pavarur i ciili lëshoi një
ë opinion të pa kualifiku
uar për vitin 2010.
Në bazë të
ë zhvillimeve
e të vitit 201
10 dhe sido mos me liberalizimin e vizave ngaa mesi i
dhjetorit, TIA parashikkon një zhvillim të qend
drueshëm për vitin 2011.
Tiranë, më 13.04.2011
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