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Εισαγωγή
Η Τράπεζα της Ελλάδας κάθε χρόνο ανακοινώνει τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού
στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης επισκεπτών (Αγορά). Η συγκέντρωση και επεξεργασία
ταξιδιωτικών στοιχείων, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων, ξεκίνησε το 2005

και έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδας συγκεντρώνει στοιχεία για την κατανομή των ταξιδιωτικών
αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων των εισερχόμενων τουριστών ανά αγορά. Η
καταγραφή γίνεται για τις 26 μεγαλύτερες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα,
που αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα για το 2018.
Η παρούσα μελέτη1 παραθέτει τα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού συνολικά καθώς και για
τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές
Χώρες. Επίσης, αναλύονται στοιχεία ανά εξεταζόμενη αγορά (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
δαπάνης στην Ελλάδα), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις:
• Αφίξεις,

• Διανυκτερεύσεις και
• Εισπράξεις.
καθώς και την ανάλυση των βασικών δεικτών:
• Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ),
• Μέση Ημερήσια Δαπάνη (ΜΗΔ) και
• Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ).
Για κάθε αγορά τα στοιχεία αποτυπώνονται σε δύο σελίδες ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει
μια εποπτική εικόνα για την εκάστοτε εξεταζόμενη αγορά.
1 Χρησιμοποιήθηκαν οι Πίνακες της Ενότητας Ταξιδιωτικές Εισπράξεις – βασικά μεγέθη που ευρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της

Τράπεζας της Ελλάδας: https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/travelling.aspx. Για λόγους που
σχετίζονται με τον τρόπο που γίνεται η έρευνα δεν δίδονται στοιχεία για όλες τις αγορές, παρά μόνο για αυτές που τα στοιχεία είναι
στατιστικά σημαντικά. Επίσης, στην ανάλυση των εξεταζόμενων αγορών που ακολουθεί δεν προσμετρώνται τα μεγέθη από επισκέπτες με
Κρουαζιέρες.
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Μεθοδολογία Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - 1
Η Έρευνα Συνόρων (ΕΣ) πραγματοποιείται από την ΤτΕ μετά την είσοδο της Ελλάδας στο Ευρώ,
ως ένας τρόπος εκτίμησης του «τουριστικού συναλλάγματος» που εισρέει στην χώρα, δηλαδή
των εισπράξεων από τουρίστες τρίτων χωρών. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι ο
υπολογισμός των εσόδων με συνέπεια να μην αναλύονται τουριστικά στοιχεία όπως προφίλ
επισκέπτη, επαναληψιμότητα, κατανομή διάρκειας ταξιδιών κλπ. Η μεθοδολογία της ΕΣ έχει
εγκριθεί από την ΕΕ και χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 15 χώρες της ΕΕ1.
Η ΕΣ είναι δειγματοληπτική (~48.000 ερωτηματολόγια / έτος) και πραγματοποιείται στα σημεία
εξόδου από την χώρα, ώστε οι ερωτώμενοι να δώσουν εκτίμηση της συνολικής δαπάνης τους.
Το δείγμα της ΕΣ αποτελείται από «μη κατοίκους» (non-residents) που δεν διέρχονται transit την
Ελλάδα – μπορεί όμως και να επισκέπτονται την χώρα χωρίς διανυκτέρευση, π.χ. για ψώνια ή
για επαγγελματικό σκοπό. Επίσης οι ερωτώμενοι δεν είναι απαραίτητα τουρίστες αλλά μπορεί
να είναι και ταξιδιώτες (π.χ. οδηγός φορτηγού). Τέλος, ως «μη κάτοικος» θεωρείται και Έλλην
υπήκοος, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ενώ αντίθετα αλλοδαπός μετανάστης στην Ελλάδα
θεωρείται «κάτοικος» και δεν συμμετέχει στην έρευνα.

Παρά το μέγεθος του δείγματος, λόγω των πολλαπλών σημείων εξόδου από την χώρα, η
δειγματοληψία δεν πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε όλα τα σημεία εξόδου
αλλά καθορίζεται ανάλογα με την ροή των «μη κατοίκων» στα σημεία αυτά. Για τον καθορισμό
της δειγματοληψίας λαμβάνονται υπόψη:
• για τα αεροπορικά στοιχεία, ο προγραμματισμός πτήσεων,
• για τα οδικά στοιχεία, στοιχεία εκτίμησης ημερών / ωρών υψηλής και χαμηλής κίνησης
στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς,
• για τα λιμενικά στοιχεία, ο προγραμματισμός των δρομολογίων.
Η αναγωγή από το δείγμα στο σύνολο γίνεται βάσει των ακόλουθων στοιχείων:
• για τα αεροπορικά στοιχεία, βάσει των στοιχείων αναχωρήσεων ΥΠΑ,
• για τα οδικά στοιχεία, βάσει των στοιχείων αναχωρήσεων των μεθοριακών σταθμών,
• για τα λιμενικά στοιχεία, βάσει των στοιχείων αναχωρήσεων των αρμόδιων Λιμενικών
Αρχών.
1Για

λεπτομερή παρουσίαση της μεθοδολογίας βλ. http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200607.pdf
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Μεθοδολογία Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - 2
Αναφορικά με τα στοιχεία δαπάνης, οι ερωτώμενοι δίνουν εκτίμηση:

• της συνολικής δαπάνης τους,
• του μέρους αυτής που ξοδεύτηκε εκτός Ελλάδας και της σχετικής κατανομής της,
• την κατανομή μεταξύ αεροπορικού, διαμονής και out of pocket στην Ελλάδα, στο βαθμό που
το γνωρίζουν,
• την κατανομή της δαπάνης στην Ελλάδα σε διαμονή, F&B, μεταφορές, διασκέδαση,
καταστήματα.

Αν ο ερωτώμενος έχει αγοράσει πακέτο αεροπορικό και διαμονή, ο διαχωρισμός σε αεροπορικό
(εκτός χώρας) και διαμονή (εντός χώρας) γίνεται βάσει εκτίμησης του κόστους των
αεροπορικών στοιχείων. Το κόστος αυτό εκτίμαται βάσει έρευνας στο διαδίκτυο που
πραγματοποιείται περιοδικά από 6 μήνες έως 1 μήνα νωρίτερα από τον μήνα που γίνεται η
μέτρηση. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών (βάσει οδηγίας ΔΝΤ για την
κατάρτιση του Ισοζυγίου) δεν προσμετρώνται στις Ταξιδιωτικές Εισπράξεις αλλά στις

Μεταφορές. Στην μελέτη «Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία» γίνεται η
σχετική προσαρμογή.
Τέλος, η ΕΣ περιλαμβάνει ένα αντίστοιχο σκέλος που εξετάζει και τον εξερχόμενο τουρισμό
«κατοίκων»

που λαμβάνει χώρα στα σημεία εισόδου στην χώρα και απευθύνεται στους

κατοίκους Ελλάδας που ταξίδεψαν στο εξωτερικό (12.000 ερωτηματολόγια / έτος).
Σύμφωνα με την ΤτΕ γίνεται τακτικός έλεγχος (mirror statistics) των αποτελεσμάτων της ΕΣ με

τις αντίστοιχες έρευνες άλλων χωρών και δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες αποκλίσεις.
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ΣΥΝΟΨΗ -1
Βασικά Μεγέθη
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018 σημείωσε αύξηση (αφίξεις
+21%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +23%), συνεχίζοντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε το
2012. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2016-2018 τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού
στην Ελλάδα εμφάνισαν τις ακόλουθες αυξήσεις:
• αφίξεις: +21% (από 24,8 εκατ. το 2016 σε 30,1 εκατ. το 2018),
• διανυκτερεύσεις: +19% (από 190,4 εκατ. το 2016 σε 227,0 εκατ. το 2018),
• έσοδα: +23% (από € 12,7 δισ. το 2016 σε € 15,7 δισ. το 2018).

Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους: Χώρες Ζώνης
Ευρώ (αφίξεις +28%, διανυκτερεύσεις +22% και έσοδα +27%), Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ
(αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +9% και έσοδα +11%) και Λοιπές Χώρες (αφίξεις +15%,
διανυκτερεύσεις +26% και έσοδα +27%).
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, παρατηρούμε ότι οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν
μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2016-2018 είναι της Ρωσίας (αφίξεις -13%,
διανυκτερεύσεις -15% και έσοδα -22%), της Βόρειας Μακεδονίας (αφίξεις -31%,
διανυκτερεύσεις -29%, έσοδα -16%) και της Νορβηγίας (αφίξεις -5%, διανυκτερεύσεις -2%,
έσοδα -8%). Επίσης, μείωση καταγράφεται στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Κύπρου
(-14%), της Τουρκίας (-9%) και του Ην. Βασιλείου (-3%) και στα έσοδα από τις αγορές του Ην.
Βασιλείου (-0,4%) και της Ισπανίας (-5%).
Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2016-2018, καταγράφονται από τις αγορές
του Καναδά (αφίξεις +126%, διανυκτερεύσεις +158%, έσοδα +158%), της Αυστραλίας (αφίξεις
+91%, διανυκτερεύσεις +105%, έσοδα +99%), της Δανίας (αφίξεις +59%, διανυκτερεύσεις +59%,
έσοδα +61%), των ΗΠΑ (αφίξεις +41%, διανυκτερεύσεις +43%, έσοδα +43%), της Πολωνίας
(αφίξεις +43%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +37%), της Γερμανίας (αφίξεις +40%,
διανυκτερεύσεις +29%, έσοδα +39%), της Αλβανίας (αφίξεις +37%, διανυκτερεύσεις +15%,
έσοδα +39%), της Ρουμανίας (αφίξεις +35%, διανυκτερεύσεις +24%, έσοδα +15%) και της
Ολλανδίας (αφίξεις +32%, διανυκτερεύσεις +23%, έσοδα +28%).
Τέλος, η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα
έσοδα είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι Βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα
στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές
6
αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

ΣΥΝΟΨΗ - 2
Βασικά Μεγέθη
Μεταβολές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2016 - 2018
Αφίξεις

Διανυκτερεύσεις

Έσοδα

Σύνολο εισερχόμενου τουρισμού

21%

19%

23%

Χώρες Ζώνης Ευρώ

28%

22%

27%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

20%

9%

11%

Λοιπές Χώρες

15%

26%

27%

από Γερμανία

40%

29%

39%

2%

-3%

0%

από ΗΠΑ

41%

43%

43%

από Γαλλία

16%

19%

7%

από Ιταλία

20%

20%

30%

από Ολλανδία

32%

23%

28%

από Πολωνία

43%

19%

37%

από Ρουμανία

35%

24%

15%

από Ελβετία

19%

22%

19%

από Βέλγιο

26%

23%

26%

από Καναδά

126%

158%

158%

από Αυστρία

45%

39%

45%

από Αυστραλία

91%

105%

99%

από Κύπρο

7%

-14%

16%

από Ρωσία

-13%

-15%

-22%

από Σερβία

28%

25%

13%

από Βουλγαρία

24%

7%

7%

από Τουρκία

4%

-9%

2%

από Σουηδία

23%

18%

26%

από Αλβανία

37%

15%

39%

από Δανία

59%

59%

61%

από Νορβηγία

-5%

-2%

-8%

από Τσεχία

31%

22%

31%

-31%

-29%

-16%

από Ισπανία

11%

1%

-5%

από Φινλανδία

21%

29%

10%

από Ην. Βασίλειο

από Βόρεια Μακεδονία

Πηγ ή: Έ ρευνα Συνόρων της Τ ράπεζας της Ε λλάδας - Ε πεξεργασία Ι Ν SE T E I ntelligenc e

Με κόκκινο σημειώνονται τα μεγέθη που είναι μικρότερα από το αντίστοιχο μέγεθος για το
σύνολο εισερχόμενου τουρισμού –και άρα μειώνεται το μερίδιο αγοράς της χώρας στην
οποία αφορά, ενώ με πράσινο αυτά που είναι μεγαλύτερα – και άρα αυξάνεται το μερίδιο
αγοράς της χώρας στην οποία αφορά.
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ΣΥΝΟΨΗ - 3
Βασικά Μεγέθη
Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2018
Αφίξεις

Διανυκτερεύσεις

σε χιλ. μερίδιο αγοράς

Έσοδα

σε χιλ. μερίδιο αγοράς

Σύνολο

30.123

Χώρες Ζώνης Ευρώ

11.436

38,0%

103.278

45,5%

7.102

45,4%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

9.961

33,1%

60.941

26,8%

3.907

25,0%

Λοιπές Χώρες

8.725

29,0%

62.793

27,7%

4.644

29,7%

από Γερμανία

4.381

14,5%

42.596

18,8%

2.962

18,9%

από Ην. Βασίλειο

2.943

9,8%

25.716

11,3%

1.937

12,4%

από ΗΠΑ

1.097

3,6%

11.669

5,1%

1.040

6,6%

από Γαλλία

1.524

5,1%

13.747

6,1%

954

6,1%

από Ιταλία

1.667

5,5%

13.944

6,1%

939

6,0%

από Ολλανδία

1.015

3,4%

9.111

4,0%

615

3,9%

από Πολωνία

1.050

3,5%

6.925

3,1%

468

3,0%

από Ρουμανία

1.389

4,6%

8.506

3,7%

450

2,9%

από Ελβετία

521

1,7%

4.697

2,1%

399

2,6%

από Βέλγιο

587

1,9%

5.309

2,3%

399

2,6%

από Καναδά

346

1,1%

4.853

2,1%

365

2,3%

από Αυστρία

521

1,7%

4.547

2,0%

364

2,3%

από Αυστραλία

322

1,1%

4.300

1,9%

362

2,3%

από Κύπρο

698

2,3%

5.473

2,4%

361

2,3%

από Ρωσία

520

1,7%

5.164

2,3%

341

2,2%

από Σερβία

922

3,1%

7.387

3,3%

317

2,0%

3.135

10,4%

8.282

3,6%

316

2,0%

από Τουρκία

930

3,1%

3.124

1,4%

304

1,9%

από Σουηδία

509

1,7%

4.095

1,8%

279

1,8%

από Αλβανία

987

3,3%

3.429

1,5%

236

1,5%

από Δανία

385

1,3%

3.155

1,4%

213

1,4%

από Νορβηγία

244

0,8%

2.209

1,0%

165

1,1%

από Τσεχία

368

1,2%

2.839

1,3%

162

1,0%

1.187

3,9%

3.235

1,4%

155

1,0%

από Ισπανία

226

0,7%

1.890

0,8%

123

0,8%

από Φινλανδία

228

0,8%

1.885

0,8%

118

0,8%

από Βουλγαρία

από Βόρεια Μακεδονία

227.012

σε εκατ. € μερίδιο αγοράς
15.653

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Mε εντονότερο πράσινο σημειώνονται τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στο αντίστοιχο μέγεθος
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ΣΥΝΟΨΗ -4
Βασικοί Δείκτες
Την περίοδο 2016-2018, πτώση καταγράφει η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ή ΜΔΠ) (-1,8% σε 7,5
ημέρες το 2018) ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη
(+1,1% σε € 519,6 το 2018) και η Μέση Ημερήσια Δαπάνη (+3,0% σε € 69,0 το 2018). Όπως
αναλύεται διεξοδικά στην μελέτη «η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών
στην Ελλάδα, 2005-2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία» η μείωση της Μέσης Διάρκειας
Παραμονής που παρατηρείται διαχρονικά στην Ελλάδα ναι μεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο –οι
ταξιδιώτες κάνουν περισσότερα ταξίδια αλλά με μικρότερη διάρκεια παραμονής- αλλά για την
περίπτωση της Ελλάδας επηρεάζεται και από την καθιέρωση της Αθήνας ως city break
προορισμού.
Αναλύοντας επιμέρους ευρείες αγορές (Ζώνη Ευρώ, ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ και Λοιπές Χώρες), η
εικόνα είναι μικτή. Συγκεκριμένα,
• Χώρες Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ -1%, ΜΗΔ +4% και ΜΔΠ -5%,
• Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ -8%, ΜΗΔ +2% και ΜΔΠ -10%,
• Λοιπές Χώρες: ΜΚΔ +11%, ΜΗΔ +1% και ΜΔΠ +10%. Οι βελτίωση των βασικών δεικτών
οφείλεται για την ΜΚΔ και την ΜΔΠ από τις αγορές του Καναδά (+13,9%/+14,0%) και της
Αυστραλίας (+4,5%/+7,8%) και για την ΜΗΔ από την αγορά της Αλβανίας (+20,6%).
Οι μοναδικές αγορές που κατέγραψαν αύξηση την περίοδο 2016-2018 σε όλους τους βασικούς
δείκτες ήταν οι ΗΠΑ (ΜΚΔ +1%, ΜΗΔ +0,1% και ΜΔΠ +11%), η Ιταλία (ΜΚΔ +8%, ΜΗΔ +8% και
ΜΔΠ +0,02%) και η Βόρεια Μακεδονία (ΜΚΔ +22%, ΜΗΔ +19% και ΜΔΠ +3%). Επιπλέον των
παραπάνω, οι υψηλότερες αυξήσεις στην ΜΚΔ σημειώθηκαν από τον Καναδά (+14%) και την
Κύπρο (+9%), στην ΜΗΔ από τις αγορές της Κύπρου (+36%), της Αλβανίας (+21%), της Πολωνίας
(+15%) και της Τουρκίας (+13%) και στην ΜΔΠ από τον Καναδά (+14%) και την Αυστραλία (+8%).
Στον αντίποδα σημαντικές μειώσεις την περίοδο 2016-2018, καταγράφονται στην:
• Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, από τις αγορές της Ρουμανίας (-15%), της Βουλγαρίας (-14%), της
Ισπανίας (-14%), της Ρωσίας (-11%), της Σερβίας (-11%) και της Φινλανδίας (-9%),
• Μέση Ημερήσια Δαπάνη, από τις αγορές της Φινλανδίας (-14%), της Γαλλίας (-10%), της
Ρωσίας (-9%), της Σερβίας (-9%) και της Ρουμανίας (-8%) και
• Μέση Διάρκεια Παραμονής, από τις αγορές της Κύπρου (-20%), της Αλβανίας (-16%), της
Πολωνίας (-16%), της Βουλγαρίας (-14%), της Τουρκίας (-13%), της Ισπανίας (-9%), της
Γερμανίας (-8%), της Ρουμανίας (-8%) και της Τσεχίας (-7%).

Τέλος, η υψηλή ΜΚΔ φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΗΔ.
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ΣΥΝΟΨΗ - 5
Βασικοί Δείκτες
Μεταβολές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2016 - 2018
ΜΚΔ

ΜΗΔ

ΜΔΠ

Σύνολο εισερχόμενου τουρισμού

1%

3%

-2%

Χώρες Ζώνης Ευρώ

-1%

4%

-5%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

-8%

2%

-10%

Λοιπές Χώρες

11%

1%

10%

από Γερμανία

0%

8%

-8%

-2%

3%

-5%

1%

0%

1%

από Γαλλία

-7%

-10%

2%

από Ιταλία

8%

8%

0%

από Ολλανδία

-3%

4%

-7%

από Πολωνία

-4%

15%

-16%

από Ρουμανία

-15%

-8%

-8%

από Ελβετία

0%

-2%

2%

από Βέλγιο

0%

2%

-2%

από Καναδά

14%

0%

14%

από Αυστρία

0%

4%

-4%

από Αυστραλία

4%

-3%

8%

από Κύπρο

9%

36%

-20%

από Ρωσία

-11%

-9%

-2%

από Σερβία

-11%

-9%

-2%

από Βουλγαρία

-14%

0%

-14%

από Τουρκία

-2%

13%

-13%

από Σουηδία

2%

7%

-4%

από Αλβανία

2%

21%

-16%

από Δανία

1%

1%

0%

-2%

-5%

3%

0%

8%

-7%

22%

19%

3%

-14%

-6%

-9%

-9%

-14%

6%

από Ην. Βασίλειο
από ΗΠΑ

από Νορβηγία
από Τσεχία
από Βόρεια Μακεδονία
από Ισπανία
από Φινλανδία

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Με κόκκινο σημειώνονται τα μεγέθη που είναι μικρότερα από το αντίστοιχο μέγεθος για το
σύνολο εισερχόμενου τουρισμού – και άρα η χώρα στην οποία αφορά έχει μεγαλύτερη αρνητική
μεταβολή από τον γενικό μέσο όρο, ενώ με πράσινο αυτά που είναι μεγαλύτερα – και άρα η
χώρα στην οποία αφορά έχει θετική ή μικρότερη αρνητική μεταβολή από τον γενικό μέσο όρο,
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ΣΥΝΟΨΗ - 6
Βασικοί Δείκτες
Βασικοί δείκτες εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2018
ΜΚΔ
σε €

ΜΗΔ

ως %
M.O. χώρας

σε €

ΜΔΠ

ως %
M.O. χώρας

ως %
M.O. χώρας

Σύνολο

520

Χώρες Ζώνης Ευρώ

621

120%

69

100%

9,0

120%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

392

75%

64

93%

6,1

81%

Λοιπές Χώρες

532

102%

74

107%

7,2

95%

από Γερμανία

676

130%

70

101%

9,7

129%

από Ην. Βασίλειο

658

127%

75

109%

8,7

116%

από ΗΠΑ

948

182%

89

129%

10,6

141%

από Γαλλία

626

120%

69

101%

9,0

120%

από Ιταλία

563

108%

67

98%

8,4

111%

από Ολλανδία

606

117%

68

98%

9,0

119%

από Πολωνία

446

86%

68

98%

6,6

88%

από Ρουμανία

324

62%

53

77%

6,1

81%

από Ελβετία

767

148%

85

123%

9,0

120%

από Βέλγιο

681

131%

75

109%

9,1

120%

1.054

203%

75

109%

14,0

186%

698

134%

80

116%

8,7

116%

1.124

216%

84

122%

13,3

177%

από Κύπρο

517

100%

66

96%

7,8

104%

από Ρωσία

655

126%

66

96%

9,9

132%

από Σερβία

344

66%

43

62%

8,0

106%

από Βουλγαρία

101

19%

38

55%

2,6

35%

από Τουρκία

327

63%

97

141%

3,4

45%

από Σουηδία

547

105%

68

99%

8,0

107%

από Αλβανία

240

46%

69

100%

3,5

46%

από Δανία

554

107%

68

98%

8,2

109%

από Νορβηγία

680

131%

75

109%

9,1

120%

από Τσεχία

440

85%

57

83%

7,7

102%

από Βόρεια Μακεδονία

131

25%

48

70%

2,7

36%

από Ισπανία

545

105%

65

94%

8,4

111%

από Φινλανδία

519

100%

63

91%

8,3

110%

από Καναδά
από Αυστρία
από Αυστραλία

69

σε ημέρες
7,5

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Με κόκκινο σημειώνονται τα μεγέθη που είναι μικρότερα από το αντίστοιχο μέγεθος για το
σύνολο εισερχόμενου τουρισμού –ενώ με πράσινο αυτά που είναι μεγαλύτερα,
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο
2016-2018, συνέχισε την ανοδική του πορεία που
ξεκίνησε το 2012. Η αύξηση των αφίξεων σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά το 2017 ανήλθε σε +9,7% και
το 2018 σε +10,8%, φθάνοντας το 2018 σε νέο ρεκόρ
αφίξεων (30.123 χιλ.) από την έναρξη της Έρευνας
Συνόρων της ΤτΕ.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

Σύνολο Αφίξεων 2005

24.799.350

% μεταβολής 2016 - 2018

21,5%

Top-5 προορισμοί το 2018

Κεν. Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο,
Αττική, Κρήτη, Ιόνια Νησιά

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα εμφανίζουν
έντονη εποχικότητα με το 80,2% των αφίξεων για το
2018 να καταγράφονται στα Q2 και Q3 (τουριστική
σεζόν), ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν
6,0% και 13,8%. Οι top-5 Ελληνικοί προορισμοί βάσει
αφίξεων (Περιφερειακά στοιχεία της ΤτΕ 2018) είναι η
Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η
Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.
Οι διανυκτερεύσεις την περίοδο 2016-2018
κατέγραψαν αύξηση κατά +19,2% (από 190.402 χιλ. το
2016 σε 227.012 χιλ. το 2018), που αποτελεί την
υψηλότερη τιμή από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων.
Όσον αφορά την εποχικότητα, το 83,7% των
διανυκτερεύσεων για το 2018 καταγράφηκαν στα Q2
και Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 4,4% και 11,9%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018

227.011.972

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

190.401.819

% μεταβολής 2016 - 2018

19,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018

15.653.185.629

Σύνολο Εισπράξεων 2016

12.749.275.919

% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

22,8%

Θετική είναι η μεταβολή και στις εισπράξεις,
καταγράφοντας την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά
+22,8% (από € 12,7 δισ. το 2016 σε € 15,7 δισ. το 2018),
φθάνοντας το 2018 σε νέο ρεκόρ εισπράξεων.
Αναφορικά με την εποχικότητα, το 84,5% των
εισπράξεων, όπως είναι φυσικό, καταγράφεται στα Q2
και Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 3,5% και 12,0%.
Συμπερασματικά, η Ελλάδα εμφανίζει εποχικότητα με
το 80,2% των αφίξεων, το 83,7% των διανυκτερεύσεων
και το 84,5% των εισπράξεων για το 2018 να
καταγράφεται την τουριστική περίοδο. Τέλος, η
εποχικότητα αυτή είναι η συνυφασμένη με το κυρίαρχο
τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα που αποτελεί την
ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το
2018 διαμορφώθηκε στα € 519,6, υψηλότερη
κατά +1,1% από την ΜΚΔ που καταγράφηκε το
2016 (€ 514,1). Επιμέρους, το 2017
σημειώθηκε αύξηση κατά +1,6% στα € 522,3
ενώ το 2018 μείωση κατά -0,5% στα € 519,6.
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2018

519,6

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

514,1

% μεταβολής 2016 - 2018

1,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2018

69,0

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2016

67,0

% μεταβολής 2016 - 2018

3,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη (ΜΗΔ) εμφανίζει
παρόμοια εικόνα με την ΜΚΔ, καταγράφοντας
αύξηση κατά +3,0% (από € 67,0 το 2016 σε
€ 69,0 το 2018). Σε αντίθεση με την ΜΚΔ, η
ΜΗΔ σημειώνει αύξηση τα έτη 2016-2018.
Συγκεκριμένα, 2017: +1,1% στα
€ 67,7 και 2018: +1,9% στα € 69,0.
Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δείκτες, η
Μέση Διάρκεια Παραμονής σημειώνει την
περίοδο 2016-2018 πτώση κατά -1,8% (από 7,7
ημέρες το 2016 σε 7,5 ημέρες το 2018).
Επιμέρους, η εικόνα είναι μικτή, 2017: +0,5%
στις 7,7 ημέρες και 2018: -2,3% στις 7,5
ημέρες.
Επίσης, σύμφωνα με τα διαγράμματα οι
υψηλότερες τιμές σε όλους τους δείκτες,
όπως είναι φυσικό, καταγράφονται στα Q2 και
Q3 (τουριστική περίοδος).
Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι
οι βασικοί δείκτες του εισερχόμενου
τουρισμού, παρά την αύξηση στα βασικά
μεγέθη (αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα)
εμφανίζουν οριακές αυξήσεις (ΜΚΔ και ΜΗΔ)
ή μείωση (ΜΔΠ).

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2018

7,5

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

7,7

% μεταβολής 2016 - 2018
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

-1,8%
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από χώρες της
ζώνης του Ευρώ παρουσίασε αύξηση την περίοδο 20162018 κατά +28,0% (από 8,9 εκατ. το 2016 σε 11,4 εκατ.
το 2018). Συγκεκριμένα, το 2017 σημειώθηκε αύξηση
κατά +10,4% στα 9,9 εκατ. αφίξεις και το 2018 αύξηση
κατά +15,9% στα 11,4 εκατ. αφίξεις.

Σύνολο Αφίξεων 2018

11.436.439

Σύνολο Αφίξεων 2016

8.934.923

% μεταβολής 2016 - 2018

28,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018

103.278.214

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

84.650.452

% μεταβολής 2016 - 2018

22,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018

7.102.165.073

Σύνολο Εισπράξεων 2016

5.580.364.551

% μεταβολής 2016 - 2018

27,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από Χώρες της Ευρωζώνης στην Ελλάδα
εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με το 81,5% των
αφίξεων για το 2018 να καταγράφονται στα Q2 και Q3
(τουριστική σεζόν), ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα
Q1 και Q4 ήταν 4,6% και 14,0%.
Οι διανυκτερεύσεις από τις χώρες της ζώνης του
Ευρώ σημείωσαν αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά
+22,0% (από 84,7 εκατ. το 2016 σε 103,3 εκατ. το
2018). Επιμέρους, το 2017 σημειώθηκε αύξηση
διανυκτερεύσεων κατά +8,7% στις 92,1 εκατ. και το
2018 αύξηση κατά +12,2% στις 103,3 εκατ. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (83,3%) για το
2018, όπως είναι φυσικό, εντοπίζεται στα Q2 και Q3
όπου καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός
τουριστών. Στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 4,7% και
12,0% των διανυκτερεύσεων αντίστοιχα.
Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση την περίοδο 20162018 κατά +27,3% (από € 5,6 δισ. το 2016 σε € 7,1 δισ.
το 2018). Συγκεκριμένα, το 2017 οι εισπράξεις
σημείωσαν αύξηση κατά +12,8% στα € 6,3 δισ. και το
2018 αύξηση κατά +12,8% στα € 7,1 δισ. Αναφορικά με
την εποχικότητα, η πλειοψηφία των εισπράξεων
(85,6%) για το 2018 σημειώνεται στα Q2 και Q3
(τουριστική σεζόν) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1
και Q4 ήταν 3,1% και 11,3%.
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2018

621,0

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

624,6

% μεταβολής 2016 - 2018

-0,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αντίθετα με την ΜΚΔ, η Μέση Ημερήσια Δαπάνη
την περίοδο 2016-2018 καταγράφει αύξηση κατά
+4,3% (από € 65,9 το 2016 σε € 68,8 το 2018).
Ενδεικτικά, το 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά
+3,8% στα € 68,4 και το 2018 αύξηση κατά +0,5%
στα € 68,8. Η ΜΗΔ των χωρών της Ευρωζώνης
το 2018 ήταν χαμηλότερη κατά 0,3% αυτής του
συνόλου της χώρας (€ 68,8 έναντι € 69,0).

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2018

68,8

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2016

65,9

% μεταβολής 2016 - 2018

4,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2018

9,0

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

9,5

% μεταβολής 2016 - 2018
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού από Χώρες της
Ευρωζώνης στην Ελλάδα για το 2018
διαμορφώθηκε στα € 621,0, χαμηλότερη κατά
-0,6% από την ΜΚΔ που καταγράφηκε το 2016
(€ 624,6). Συγκεκριμένα, το 2017 σημειώθηκε
αύξηση στην ΜΚΔ κατά +2,2% στα € 638,3 ενώ
το 2018 μείωση κατά -2,7% στα € 621,0. Επίσης,
για το 2018 η ΜΚΔ των Χωρών της Ευρωζώνης
ήταν υψηλότερη κατά 19,5% σε σύγκριση με
αυτή του συνόλου της χώρας (€ 621,0 έναντι
€ 519,6).

-4,7%

Η εικόνα στην Μέση Διάρκεια Παραμονής είναι
παρόμοια με την ΜΚΔ (αν και με πιο έντονο
ρυθμό). Συγκεκριμένα, η Μέση Διάρκεια
Παραμονής καταγράφει μείωση την περίοδο
2016-2018 κατά -4,7% (από 9,5 ημέρες το 2016
σε 9,0 ημέρες το 2018). Συγκεκριμένα, το 2017
σημειώθηκε μείωση κατά -1,5% στις 9,3 ημέρες
και το 2018 μείωση κατά -3,2% στις 9,0 ημέρες.
Τέλος, η ΜΔΠ των χωρών της Ευρωζώνης ήταν
υψηλότερη κατά 19,8% αυτής του συνόλου της
χώρας (9,0 ημέρες έναντι 7,5 ημέρες).
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η μείωση της
ΜΚΔ στους τουρίστες από τις χώρες της
Ευρωζώνης οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην
μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής, αφού
η Μέση Ημερήσια Δαπάνη αυξήθηκε την περίοδο
2016-2018.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από χώρες της
ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ την περίοδο 2016-2018
παρουσίασε αύξηση κατά +20,3% (από 8,3 εκατ. το 2016
σε 10,0 εκατ. το 2018). Συγκεκριμένα, 2017: +5,3% στα
8,7 εκατ. και 2018: +14,2% στα 10,0 εκατ. αφίξεις.

Σύνολο Αφίξεων 2018

9.961.078

Σύνολο Αφίξεων 2016

8.281.926

% μεταβολής 2016 - 2018

20,3%

Οι διανυκτερεύσεις την εξεταζόμενη περίοδο
σημείωσαν αύξηση κατά +8,8% (από 56,0 εκατ. το 2016
σε 60,9 εκατ. το 2018). Ενδεικτικά, 2017: +1,9% στις
57,1 εκατ. διανυκτερεύσεις και 2018: +6,8% στις 60,9
εκατ. διανυκτερεύσεις. Η έντονη εποχικότητα είναι
εμφανής και στις διανυκτερεύσεις με το 87,2% των
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2
και Q3. Τα μερίδια στα Q1 και Q4 ήταν 3,3% και 9,5%
αντίστοιχα.

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018

60.940.585

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

56.017.892

% μεταβολής 2016 - 2018

8,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018

3.906.527.649

Σύνολο Εισπράξεων 2016

3.517.070.179

% μεταβολής 2016 - 2018

11,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης των
Ευρώ στην Ελλάδα εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με
το 82,8% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφονται
στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν), ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 5,5% και 11,7%.

Αναφορικά με τις εισπράξεις, η εικόνα είναι θετική,
σημειώνοντας την εξεταζόμενη περίοδο αύξηση κατά
+11,1% (από € 3,5 δισ. το 2016 σε € 3,9 δισ. το 2018).
Ενδεικτικά, 2017: +1,7% στα € 3,6 δισ. και 2018: +9,2%
στα € 3,9 δισ. Έντονη είναι η εποχικότητα των
εισπράξεων στις Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του
Ευρώ με την πλειονότητα (87,9%) να εντοπίζεται στα
Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 2,8% και 9,3%.
Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι παρόλο
που οι αφίξεις από Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του
Ευρώ την περίοδο 2016-2018 αυξήθηκαν κατά +20,3%
οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στις διανυκτερεύσεις
και στα έσοδα ήταν αισθητά χαμηλότερες, +8,8% και
+11,1% αντίστοιχα.
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2018

392,2

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

424,7

% μεταβολής 2016 - 2018

-7,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2018

64,1

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2016

62,8

% μεταβολής 2016 - 2018

2,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού από Χώρες της ΕΕ
εκτός της ζώνης του Ευρώ στην Ελλάδα για το
2018 διαμορφώθηκε στα € 392,2 χαμηλότερη
κατά -7,7% από την ΜΚΔ που καταγράφηκε το
2016 (€ 424,7). Ενδεικτικά, 2017: -3,4% στα
€ 410,1 και 2018: -4,4% στα € 392,2. Επίσης, για
το 2018 η ΜΚΔ των Χωρών ΕΕ εκτός Ευρωζώνης
ήταν χαμηλότερη κατά 24,5% σε σύγκριση με
αυτή του συνόλου της χώρας (€ 392,2 έναντι
€ 519,6).
Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των Χωρών της ΕΕ
εκτός της ζώνης του Ευρώ σημειώνει αύξηση
την περίοδο 2016-2018 κατά +2,1% (από € 62,8 το
2016 σε € 64,1 το 2018). Επιμέρους, 2017:
-0,2% στα € 62,7 και 2018: +2,3% στα € 64,1. Η
ΜΗΔ των χωρών ΕΕ εκτός Ευρωζώνης το 2018
ήταν χαμηλότερη κατά 7,0% αυτής του συνόλου
της χώρας (€ 64,1 έναντι € 69,0).
Παρόμοια εικόνα με την ΜΚΔ παρατηρείται και
στην Μέση Διάρκεια Παραμονής. Συγκεκριμένα, η
Μέση Διάρκεια Παραμονής καταγράφει πτώση
την περίοδο 2016-2018 κατά -9,6% (από 6,8
ημέρες το 2016 σε 6,1 ημέρες το 2018).
Επιμέρους, 2017: -3,2% στις 6,5 ημέρες και 2018:
-6,5% στις 6,1 ημέρες. Τέλος, η ΜΔΠ των χωρών
της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης ήταν χαμηλότερη κατά
18,8% αυτής του συνόλου της χώρας (6,1 ημέρες
έναντι 7,5 ημέρες).
Επίσης, σύμφωνα με τα διαγράμματα οι
υψηλότερες τιμές σε όλους τους δείκτες, όπως
είναι φυσικό, καταγράφονται στα Q2 και Q3.

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2018

6,1

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

6,8

% μεταβολής 2016 - 2018
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

-9,6%

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η μείωση στην
ΜΚΔ των τουριστών από χώρες της ΕΕ εκτός
της ζώνης του Ευρώ οφείλεται στην μείωση της
Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση
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Ημερήσια Δαπάνη σημειώνει αύξηση.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από τις
Λοιπές Χώρες καταγράφει την περίοδο 2016-2018
αύξηση κατά +15,1% (από 7,6 εκατ. το 2016 σε 8,7
εκατ. το 2018). Συγκεκριμένα, 2017: +13,6% στα 8,6
εκατ. αφίξεις και 2018: +1,3% στα 8,7 εκατ. το 2018.

Σύνολο Αφίξεων 2018

8.725.264

Σύνολο Αφίξεων 2016

7.582.501

% μεταβολής 2016 - 2018

15,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018

62.793.173

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

49.733.475

% μεταβολής 2016 - 2018

26,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018

4.644.492.907

Σύνολο Εισπράξεων 2016

3.651.841.189

% μεταβολής 2016 - 2018

27,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από τις Λοιπές Χώρες στην Ελλάδα επίσης
εμφανίζουν εποχικότητα (αν και πιο ήπια σε σύγκριση
με τις χώρες της Ευρωζώνης και της χώρες ΕΕ εκτός
της ζώνης του Ευρώ), με το 75,7% των αφίξεων για το
2018 να καταγράφονται στα Q2 και Q3 (τουριστική
σεζόν), ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 8,3% και 16,0%.
Οι διανυκτερεύσεις την περίοδο 2016-2018 σημείωσαν
αύξηση κατά +26,3% (από 49,7 εκατ. το 2016 σε 62,8
εκατ. το 2018). Ενδεικτικά, 2017: +22,1% στις 60,7
εκατ. διανυκτερεύσεις και 2018: +3,4% στις 62,8 εκατ.
διανυκτερεύσεις. Εποχικότητα παρατηρείται και στις
διανυκτερεύσεις με το 81,1% για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 4,8% και 14,1%
αντίστοιχα.
Παρόμοια είναι η εικόνα και στις εισπράξεις, +27,2%
(από € 3,7 δισ. το 2016 σε € 4,6 δισ. το 2018).
Ενδεικτικά, 2017: +18,6% στα € 4,3 δισ. και 2018: +7,3%
στα € 4,6 δισ. Εποχικότητα παρατηρείται και στις
εισπράξεις με το 79,7% για το 2018 να καταγράφεται
στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και
Q4 ήταν 4,8% και 15,5% αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι παρόλο
που οι αφίξεις από τις Λοιπές Χώρες την περίοδο
2016-2018 αυξήθηκαν κατά +15,1% οι αυξήσεις που
καταγράφηκαν στις διανυκτερεύσεις και στα έσοδα
ήταν αισθητά υψηλότερες, +26,3% και +27,2%
αντίστοιχα.
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού από τις Λοιπές
Χώρες στην Ελλάδα για το 2018
διαμορφώθηκε στα € 532,3, υψηλότερη κατά
+10,5% από την ΜΚΔ που καταγράφηκε το
2016 (€ 481,6). Ενδεικτικά, 2017: +4,4% στα
€ 502,9 και 2018: +5,9% στα € 532,3. Επίσης,

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2018

532,3

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

481,6

% μεταβολής 2016 - 2018

10,5%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

για το 2018 η ΜΚΔ των Λοιπών Χωρών
ήταν υψηλότερη κατά 2,4% σε σύγκριση με
αυτή του συνόλου της χώρας (€ 532,3
έναντι € 519,6).
Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη εμφανίζει παρόμοια
εικόνα με την ΜΚΔ (αν και με πιο ήπιους
ρυθμούς). Συγκεκριμένα, η Μέση Ημερήσια
Δαπάνη καταγράφει αύξηση κατά +0,7% (από
€ 73,4 το 2016 σε € 74,0 το 2018). Επιμέρους,
2017: -2,9% στα € 71,3 και 2018: +3,7% στα
€ 74,0. Η ΜΗΔ των Λοιπών Χωρών το 2018

ήταν υψηλότερη κατά 7,3% αυτής του
συνόλου της χώρας (€ 74,0 έναντι € 69,0).
Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2018

74,0

Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2016

73,4

% μεταβολής 2016 - 2018

0,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Παρόμοια εικόνα με την ΜΚΔ σημειώνει η
Μέση Διάρκεια Παραμονής, καταγράφοντας
την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +9,7%
(από 6,6 ημέρες το 2016 σε 7,2 ημέρες το
2018). Επιμέρους, 2017: +7,5% στις 7,1 ημέρες
και 2018: +2,0% στις 7,2 ημέρες. Τέλος, η

ΜΔΠ των Λοιπών Χωρών ήταν χαμηλότερη
κατά 4,5% αυτής του συνόλου της χώρας
(7,2 ημέρες έναντι 7,5 ημέρες).

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2018

7,2

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

6,6

% μεταβολής 2016 - 2018
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

9,7%

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η αύξηση
στην ΜΚΔ των τουριστών από τις Λοιπές
Χώρες οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της
Μέσης Διάρκειας Παραμονής και
δευτερευόντως στην οριακή αύξηση της
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Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την Turespana 2018, σχεδόν 2 στους 3
Γερμανούς τουρίστες δείχνουν σαφή τάση να ταξιδέψουν.
Εκτός από την παραδοσιακή αναζήτηση Ήλιος & Θάλασσα
παρατηρείται αυξανόμενη τάση προς την αναζήτηση
προορισμών με όμορφα τοπία και άθικτη φύση.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Γερμανία

4.381.448

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

14,5%
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική
Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Γερμανία
% επί του συνόλου

227.011.972
42.595.879
18,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Γερμανία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γερμανία την περίοδο
2016-2018 σημειώνει αύξηση κατά +39,6% (από 3,1 εκατ.
το 2016 σε 4,4 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +18,1% στα
3,7 εκατ. και 2018: +18,2% στα 4,4 εκατ. Το μερίδιο αγοράς
της γερμανικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό το
2018 φθάνει το 14,5%.
Οι αφίξεις των τουριστών από την Γερμανία εμφανίζουν
εποχικότητα, με το 78,7% των αφίξεων από την Γερμανία
να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 είναι 4,5% και 16,8%.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 6ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από
την Γερμανία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την
ΤτΕ 2018, είναι η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική
Μακεδονία.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Γερμανία, το 2018 καταγράφηκαν 42.596 χιλ. (+29,1%) με
μερίδιο αγοράς 18,8%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
32.988 χιλ. και μερίδιο αγοράς 17,3%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (81,6%) καταγράφεται στα Q2 και Q3
(τουριστική σεζόν) όπου σημειώνεται και ο μεγαλύτερος
αριθμός τουριστών. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 4,5% και 13,9%
Οι εισπράξεις από την Γερμανία το 2018 άγγιξαν τα
€ 2.962 εκ. (εισπράξεις ρεκόρ από την έναρξη της Έρευνας,
+39,2%) με μερίδιο αγοράς 18,9%, όταν το 2016 το σύνολο
των εισπράξεων ήταν € 2.128 εκ. και μερίδιο αγοράς
16,7%.

2.961.583.044
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18,9%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
γερμανική αγορά το 2018 ανέρχεται στα
€ 675,9, υψηλότερη κατά 30,1% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Γερμανία κατέγραψε
οριακή μείωση κατά -0,3% (από
€ 678,0 το 2016 σε € 675,9 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Γερμανία

675,9

% του Μ.Ο της χώρας

130,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Γερμανία

69,5

% του Μ.Ο της χώρας

100,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Γερμανία

9,7

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

129,0%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη για την γερμανική
αγορά το 2018 είναι υψηλότερη κατά 0,8%
αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 69,5, έναντι € 69,0). Αντίθετα από την
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, η Μέση Ημερήσια
Δαπάνη καταγράφει αύξηση την περίοδο 20162018 (+7,8%, από € 64,5 το 2016 σε € 69,5 το
2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Γερμανία διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,7 ημέρες
(29,0% υψηλότερα από τον μέσο όρο της
χώρας, 7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια
Παραμονής εμφανίζει παρόμοια εικόνα με την
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, αν και με ποιο
έντονους ρυθμούς, Συγκεκριμένα, την περίοδο
2016-2018 κατέγραψε μείωση κατά -7,5% (από
10,5 ημέρες το 2016 σε 9,7 ημέρες το 2018).

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Γερμανίας, σύμφωνα με την
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019», αυτές είναι αρνητικές
εξαιτίας της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας
(εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας και ΗΠΑΕυρώπης, BREXIT) παρά την αναιμική αύξηση
του ΑΕΠ, την μείωση της ανεργίας και την
αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ.
21

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την Turespana, oι Βρετανοί θεωρούν τις
διακοπές ταυτόχρονα πολυτέλεια και ανάγκη, με
αποτέλεσμα να ταξιδεύουν ανεξάρτητα από την οικονομική
τους κατάσταση, αν και η τελευταία καθορίζει τον αριθμό
των ταξιδίων ανά έτος και τη διάρκεια τους. Ο κύριος
λόγος για τον οποίο ταξιδεύουν οι Βρετανοί είναι να
απολαύσουν τον Ήλιο και τη Θάλασσα, ο οποίος όμως
συχνά συμπληρώνεται από άλλες δραστηριότητες ή
εμπειρίες.
Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Ηνωμένο Βασίλειο

2.942.763

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

9,8%
Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ην. Βασίλειο εμφάνισε
την περίοδο 2016-2018 οριακή αύξηση κατά +1,7% (2,9
εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +3,7% στα 3,0 εκατ. και
2018: -2,0% στα 2,9 εκατ. Το μερίδιο αγοράς της
βρετανικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018
φθάνει το 9,8%, όταν το 2016 ήταν 11,7%.
Οι αφίξεις από το Ην. Βασίλειο εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 85,3% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για
το Q1 και Q4 ήταν 3,4% και 11,2%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ηνωμένο Βασίλειο
% επί του συνόλου

227.011.972
25.716.014
11,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ηνωμένο Βασίλειο
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 6ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από
το Ην. Βασίλειο (Outlook 2019«Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την
ΤτΕ 2018 είναι: τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από το
Ην. Βασίλειο, το 2018 καταγράφηκαν 25.716 χιλ. (-3,3%) με
μερίδιο αγοράς 11,3% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
26.583 χιλ. και μερίδιο αγοράς 14,0%. Η έντονη
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το
86,0% για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ
αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 3,0% και 11,1%.
Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο το 2018 άγγιξαν τα
€ 1.937 εκ. (-0,4%) με μερίδιο αγοράς 12,4% όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 1.944 εκ. και μερίδιο
αγοράς 15,2%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 87,9% των
εσόδων για το 2018 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1
και Q4 ήταν 2,2% και 10,0%

1.937.248.250
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12,4%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
βρετανική αγορά το 2018 ανέρχεται στα
€ 658,3, υψηλότερη κατά 26,7% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο
κατέγραψε μείωση κατά -2,0% (από € 671,7
το 2016 σε € 658,3 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ηνωμένο Βασίλειο

658,3

% του Μ.Ο της χώρας

126,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ηνωμένο Βασίλειο

75,3

% του Μ.Ο της χώρας

109,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ηνωμένο Βασίλειο

8,7

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

116,0%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη για την βρετανική
αγορά το 2018 είναι υψηλότερη κατά 9,3%
αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 75,3 έναντι € 69,0). Αντίθετα από
την Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, η Μέση
Ημερήσια Δαπάνη καταγράφει αύξηση την
περίοδο 2016-2018 (+3,0%, από € 73,1 το
2016 σε € 75,3 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια
Παραμονής, οι τουρίστες από το Ηνωμένο
Βασίλειο διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο
στην Ελλάδα 8,7 ημέρες (16,0% υψηλότερα
από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). Η
Μέση Διάρκεια Παραμονής εμφανίζει
παρόμοια εικόνα με την Μέση κατά Κεφαλή
Δαπάνη, αν και με ποιο έντονους ρυθμούς.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2016-2018
κατέγραψε μείωση κατά -4,8% (από 9,2
ημέρες το 2016 σε 8,7 ημέρες το 2018).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας
του Ην. Βασιλείου, σύμφωνα με την μελέτη
του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το
2019», αυτές είναι αρνητικές με εξασθένιση
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και
επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
της Λίρας έναντι του Ευρώ (ως επακόλουθα
της μη επίτευξης συμφωνίας για τους όρους
του BREXIT), παρά την μείωση της ανεργίας
και την αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Οι διεθνείς μετακινήσεις των Αμερικανών περιορίζονται
λόγω της υψηλής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας
αγοράς, της περιορισμένης περιόδου αδείας (10 – 15
ημέρες) και του χαμηλού ποσοστού του πληθυσμού που
διαθέτει διαβατήριο (45%). Για την αγορά των ΗΠΑ, ο
τουρισμός δεν θεωρείται ως προτεραιότητα, καθώς
έρχεται 4ος (έναντι της 5ης θέσης το 2015) στον κατάλογο
προτιμήσεων μετά τη νυχτερινή ζωή, τη βελτίωση της
κατοικίας και τις αγορές ηλεκτρονικών συσκευών (Phocus
Wright U.S. Consumer Travel Report 2017).
Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από ΗΠΑ

1.097.445

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

3,6%
Αττική, Νότιο Αιγαίο,
Πελοπόννησος

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση
την περίοδο 2016-2018 κατά +40,9% (από 779 χιλ. το 2016
σε 1,1 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +11,1% στις 865
χιλ. και 2018: +26,9% στο 1,1 εκατ. Το μερίδιο αγοράς της
αμερικάνικης αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το
2018 ήταν 3,6% έναντι 3,1% το 2016.
Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφανίζουν εποχικότητα -αν και όχι
τόσο έντονη- με το 71,1% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για
το Q1 και Q4 ήταν 6,5% και 22,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι
οι αφίξεις στο Q4 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ¼ των
αφίξεων του έτους.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από ΗΠΑ
% επί του συνόλου

227.011.972
11.668.518
5,1%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από τις
ΗΠΑ, το 2018 καταγράφηκαν 11.669 χιλ. (+42,7%) με
μερίδιο αγοράς 5,1% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 8.178
χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,3%. Παρόμοια είναι η εποχικότητα
και στις διανυκτερεύσεις, με το 73,0% να καταγράφεται
στα Q2 και Q3 για το 2018 ενώ, αντίστοιχα, στα Q1 και Q4
καταγράφεται το 6,4% και 20,7%.

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από ΗΠΑ
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 22ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια
από τις ΗΠΑ και τον 3ο για ταξίδια στην Μεσόγειο (Outlook
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019»), ενώ οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην
Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018 είναι: η Αττική, το Νότιο
Αιγαίο και η Πελοπόννησος.

15.653.185.629
1.040.070.267

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ το 2018 άγγιξαν τα
€ 1.040 εκ. (+42,9%) με μερίδιο αγοράς 6,6% όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 728 εκ. και μερίδιο
αγοράς 5,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 75,8% των
εσόδων για το 2018 από την αγορά των ΗΠΑ ενώ στα Q1
και Q4 το 3,3% και 20,8% αντίστοιχα.
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6,6%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
αμερικάνικη αγορά το 2018 ανέρχεται στα
€ 947,7, υψηλότερη κατά 82,4% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση
κατά +1,4% (από € 934,9 το 2016 σε € 947,7
το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από ΗΠΑ

947,7

% του Μ.Ο της χώρας

182,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από ΗΠΑ

89,1

% του Μ.Ο της χώρας

129,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018
από ΗΠΑ
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

7,5
10,6
141,1%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από τις ΗΠΑ το 2018 είναι υψηλότερη κατά
29,3% από αυτή που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 89,1, έναντι € 69,0). Την
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη
των τουριστών από τις ΗΠΑ κατέγραψε
οριακή αύξηση κατά +0,1% (από € 89,0 το
2016 σε € 89,1 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια
Παραμονής, οι τουρίστες από τις ΗΠΑ
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην
Ελλάδα 10,6 ημέρες (41,1% υψηλότερα από
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες).
Παρόμοια είναι η εικόνα και στην ΜΔΠ: +1,2%
(από 10,5 ημέρες το 2016 σε 10,6 ημέρες το
2018).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας
των ΗΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του
ΙΝΣΕΤΕ Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το
2019», η εικόνα είναι θετική λόγω της
θετικής οικονομικής συγκυρίας (βελτίωση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μείωση της
ανεργίας και αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ).
Παράλληλα, ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ
τόσο με την Κίνα όσο και με την Ευρώπη
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία
της.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με το “Le Memento du Tourisme”, οι Γάλλοι
τουρίστες ταξιδεύουν κυρίως στη χώρα τους. Το
ποσοστό των Γάλλων άνω των 15 ετών που έκαναν
τουλάχιστον ένα ταξίδι στη χώρα τους το 2017 ανήλθε σε
87,1% (170,9 εκ. ταξίδια), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
ταξίδια στο εξωτερικό και στα υπερπόντια γαλλικά
εδάφη ανήλθε σε μόλις 12,8% (25,1 εκ. ταξίδια).

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Γαλλία

1.524.001

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

5,1%
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Αττική

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γαλλία την περίοδο
2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +16,0% (από 1,3 εκατ.
το 2016 σε 1,5 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +8,1%
στα 1,4 εκατ. και 2018: +7,3% στα 1,5 εκατ. Το μερίδιο
αγοράς της γαλλικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό
το 2018 ήταν 5,1%, όταν το 2016 το μερίδιο της ήταν
5,3%.
Οι αφίξεις από την Γαλλία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 84,6% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για το Q1 και Q4 ήταν 2,5% και 12,9%.

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Γαλλία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με
την ΤτΕ 2018 είναι: η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική.
Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Γαλλία
% επί του συνόλου

227.011.972
13.747.418
6,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Γαλλία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Γαλλία, το 2018 καταγράφηκαν 13.747 χιλ. (+18,8%)
με μερίδιο αγοράς 6,1%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
11.573 χιλ. και μερίδιο αγοράς 6,1%. Η έντονη
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με
το 84,8% για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ
αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 3,1% και
12,1%.

Οι εισπράξεις από την Γαλλία το 2018 άγγιξαν τα
€ 954 εκ. (+7,3%) με μερίδιο αγοράς 6,1% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 889 εκ. και μερίδιο
αγοράς 7,0%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 86,4% των
εσόδων για το 2018 από την αγορά της Γαλλίας. Τα
αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 1,8% και 11,8%.

954.148.699
26

6,1%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
γαλλική αγορά το 2018 ανέρχεται στα
€ 626,1, υψηλότερη κατά 20,5% από την ΜΚΔ που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Γαλλία κατέγραψε μείωση
κατά -7,5% (από € 676,7 το 2016 σε € 626,1 το
2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Γαλλία

626,1

% του Μ.Ο της χώρας

120,5%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Γαλλία

69,4

% του Μ.Ο της χώρας

100,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Γαλλία

9,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

119,7%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη για την γαλλική αγορά
το 2018 είναι υψηλότερη κατά μόλις 0,7% αυτής
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 69,4,
έναντι € 69,0). Την περίοδο 2016-2018 η Μέση
Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την Γαλλία
κατέγραψε μείωση κατά -9,6% (από € 76,8 το
2016 σε € 69,4 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Γαλλία διέμειναν το 2018 κατά
μέσο όρο στην Ελλάδα 9,0 ημέρες (19,7%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής εμφανίζει
αντίθετη εικόνα από αυτή που καταγράφεται στην
ΜΚΔ και την ΜΗΔ. Συγκεκριμένα, η ΜΔΠ των
τουριστών από την Γαλλία την περίοδο 20162018, κατέγραψε αύξηση κατά +2,4% (από 8,8
ημέρες το 2016 σε 9,0 ημέρες το 2018).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας,
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», στην γαλλική
οικονομία παρά την βελτίωση των δεικτών του
ΑΕΠ, κατά Κεφαλήν ΑΕΠ και ανεργίας το 2018,
παρατηρείται μείωση του δείκτη καταναλωτικής
εμπιστοσύνης αν και -τους τελευταίους μήνεςδείχνει σημάδια ανάκαμψης. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομική
δραστηριότητα το 2019 και το 2020 αναμένεται
να μετριαστεί, με το δημόσιο έλλειμα να
προβλέπεται να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ το 201927
για να μειωθεί στο 2,2% το 2020.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με το ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica), το
2018, το 79,3% των ταξιδίων των Ιταλών έγιναν στην
Ιταλία και το υπόλοιπο 20,7% στο εξωτερικό, κυρίως σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,7%). Ο αριθμός των
ταξιδίων με διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά +19,5% ενώ η
Μέση Διάρκεια των ταξιδίων μειώθηκε, από 5,8 σε 5,5
διανυκτερεύσεις (5,7 για ταξίδια αναψυχής και 4,1 για
ταξίδια εργασίας).

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Ιταλία

1.667.114

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

5,5%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ιταλία την περίοδο
2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +20,2% (από 1,4 εκατ.
το 2016 σε 1,7 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +3,9%
στα 1,4 εκατ. και 2018: +15,7% στα 1,7 εκατ. Το μερίδιο
αγοράς της Ιταλίας στο σύνολο των αφίξεων για το 2018
ήταν 5,5%, όταν το 2016 ήταν 5,6%.
Οι αφίξεις από την Ιταλία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 86,4% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφονται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 5,2% και 8,4%.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 5ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Ιταλία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με
την ΤτΕ 2018 είναι: το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η
Αττική.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ιταλία
% επί του συνόλου

227.011.972
13.943.978
6,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Ιταλία, το 2018 καταγράφηκαν 13.944 χιλ. (+20,2%) με
μερίδιο αγοράς 6,1% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
11.598 χιλ. και μερίδιο αγοράς 6,1%. Η έντονη
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με
το 87,4% για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ
μόλις το 5,4% στο Q1 και το 7,2% στο Q4.
Οι εισπράξεις από την Ιταλία το 2018 άγγιξαν τα
€ 939 εκ. (+30,0%) με μερίδιο αγοράς 6,0%, όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 722 εκ. με μερίδιο
5,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 90,4% των εσόδων
για το 2018 από την αγορά της Ιταλίας. Τα αντίστοιχα
μεγέθη στα Q1 και Q4 ήταν 3,4% και 6,3%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ιταλία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
938.887.824

Συμπερασματικά η αγορά της Ιταλίας εμφανίζει έντονη
εποχικότητα με το 86,4% των αφίξεων, το 87,4% των
διανυκτερεύσεων και το 90,4% των εσόδων για το 2018
να καταγράφεται στα Q2 και Q3 (τουριστική περίοδος).
28

6,0%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
ιταλική αγορά το 2018 ανέρχεται στα € 563,2,
υψηλότερη κατά 8,4% από την ΜΚΔ που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 519,6).
Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών
από την Ιταλία κατέγραψε αύξηση κατά +8,2%
(από € 520,7 το 2016 σε € 563,2 το 2018).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ιταλία

563,2

% του Μ.Ο της χώρας

108,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Ιταλία διέμειναν το 2018 κατά
μέσο όρο στην Ελλάδα 8,4 ημέρες (11,0%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Την περίοδο 2016-2018, η Μέση
Διάρκεια Παραμονής των τουριστών από την
Ιταλία κατέγραψε οριακή αύξηση κατά +0,02%
στις 8,4 ημέρες.

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ιταλία

67,3

% του Μ.Ο της χώρας

97,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ιταλία

8,4

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη για την αγορά της
Ιταλίας το 2018 ανέρχεται στα € 67,3 έναντι €
69,0 (2,3% χαμηλότερη) που είναι στο σύνολο της
χώρας, καταγράφοντας αύξηση κατά +8,1% (από
€ 62,3 το 2016 σε € 67,3 το 2018).

111,0%

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η
αύξηση στην ΜΚΔ των τουριστών από την Ιταλία
οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της ΜΗΔ
(+8,1%) και δευτερευόντως στην αύξηση της
ΜΔΠ (+0,02%).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας,
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», στην Ιταλική
οικονομία αναμένεται στασιμότητα του ΑΕΠ με
τις εκτιμήσεις για το 2019 και το 2020 να έχουν
αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε αναιμικά επίπεδα.
Η ανεργία, παρά την μείωση της, παραμένει πάνω
από 10%. Παρά την αύξηση του ΑΕΠ το 2018, ο
δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
καταγράφει μείωση. Επίσης, η ρευστή πολιτική
κατάσταση και η ένταση στις σχέσεις της
Ιταλικής Κυβέρνησης με την ΕΕ επιδεινώνει 29
περαιτέρω το οικονομικό κλίμα στην χώρα.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Οι διακοπές είναι μια καταναλωτική συνήθεια βαθιά
ριζωμένη στους Ολλανδούς. Σύμφωνα με το NBTC-NIPO
Research το 2018, το 83,1% του πληθυσμού ταξίδεψε στις
διακοπές του, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,8 ταξίδια ανά
άτομο κατά μέσο όρο, με το 56% των ταξιδίων να
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό (22,2 εκ.). Από αυτά
το 10% ήταν διηπειρωτικά, το 32% σε Μεσογειακούς
προορισμούς και το 58% σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Ολλανδία

1.014.998

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

3,4%
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο κύριος λόγος ταξιδιού των τουριστών από την
Ολλανδία είναι το City Break, σε συνδυασμό με τον
πολιτισμό (24% των ταξιδίων στο εξωτερικό) και
ακολουθούν οι διακοπές Ήλιος & Θάλασσα (18,0%), τα
ταξίδια στη φύση και ο τουρισμός δράσης.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ολλανδία την περίοδο
2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +31,7% (από 771 χιλ.
το 2016 σε 1,0 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +22,9%
στις 947 χιλ. και 2018: +7,2% στις 1,0 εκατ. αφίξεις. Το
μερίδιο αγοράς της ολλανδικής αγοράς για το 2018 ήταν
3,4%, όταν το 2016 ήταν 3,1%.
Οι αφίξεις από την Ολλανδία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα και συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στα Q2
και Q3 έφθασαν το 84,5%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1
και Q4 ήταν 3,2% και 12,3% αντίστοιχα.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ολλανδία
% επί του συνόλου

227.011.972
9.111.435
4,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Ολλανδία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ
οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με
την ΤτΕ 2018 είναι: η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, και τα Ιόνια
Νησιά.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Ολλανδία, το 2018 καταγράφηκαν 9.111 χιλ. (+22,6%)
με μερίδιο αγοράς 4,0%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
7.430 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,9%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων για το 2018 (87,7%) καταγράφεται στα
Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) όπου σημειώνεται και ο
μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 2,3% και 10,0%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ολλανδία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
615.438.798
3,9%

Οι εισπράξεις από την Ολλανδία το 2018 άγγιξαν τα
€ 615 εκ. (+28,0%) με μερίδιο αγοράς 3,9%, όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 481 εκ. και μερίδιο
αγοράς 3,8%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 88,9% των
εσόδων για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 1,7% και 9,4%
30
αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
ολλανδική αγορά το 2018 ανέρχεται στα
€ 606,3, υψηλότερη κατά 16,7% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ολλανδία κατέγραψε
μείωση κατά -2,8% (από € 623,7 το 2016 σε €
606,3 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ολλανδία

606,3

% του Μ.Ο της χώρας

116,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ολλανδία

67,5

% του Μ.Ο της χώρας

98,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ολλανδία

9,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

119,1%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Ολλανδία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά
2,0% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 67,5 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Ολλανδία κατέγραψε
αύξηση κατά +4,4% (από € 64,7 το 2016 σε €
67,5 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Ολλανδία διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,0 ημέρες
(19,1% υψηλότερα από τον μέσο όρο της
χώρας, 7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια
Παραμονής των τουριστών από την Ολλανδία
κατέγραψε την περίοδο 2016-2018 μείωση
κατά -6,9% (από 9,6 ημέρες το 2016 σε 9,0
ημέρες το 2018).

Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας,
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», παρά την
αύξηση του ΑΕΠ και την μείωση του δείκτη
ανεργίας στην ολλανδική οικονομία το 2018,
αλλά και την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ για
το 2019 (που όμως έχει αναθεωρηθεί προς τα
κάτω σε σύγκριση με το 2018), ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρουσιάζει
μείωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η ασθενέστερη ανάπτυξη των κύριων
εμπορικών εταίρων της Ολλανδίας αναμένεται
να επηρεάσει αρνητικά, μέσω εξαγωγών και 31
επενδύσεων, την τάση ανάπτυξης της.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με έκθεση του Τουριστικού Επιμελητηρίου
Πολωνίας με τίτλο «Οι διακοπές των Πολωνών στο
εξωτερικό 2017», οι Πολωνοί εκτιμούν σε μικρότερο βαθμό
απ’ ότι έκαναν στο παρελθόν τις προσφορές τελευταίας
στιγμής ενώ προτιμούν στις καλοκαιρινές διακοπές τους
την άνεση αντί για το χαμηλό κόστος. Οι Πολωνοί
τουρίστες κάνουν διακοπές συνήθως μιας εβδομάδας, με το
43% εξ’ αυτών να επιλέγουν 4* ξενοδοχεία. Τέλος, η πιο
δημοφιλής επιλογή είναι το All Inclusive το οποίο επιλέγουν
3 στους 4 πελάτες ταξιδιωτικών πρακτορείων.
Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Πολωνία

1.049.555

% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

3,5%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Πολωνία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +42,8% (από 735 χιλ. το
2016 σε 1.050 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +1,6% στις
747 χιλ. και 2018: +40,5% στις 1.050 χιλ. Το μερίδιο αγοράς
της πολωνικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το
2018 ανήλθε σε 3,5%, όταν το 2016 ήταν 3,0%.
Οι αφίξεις από την Πολωνία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 86,5% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για
το Q1 και Q4 ήταν 3,1% και 10,4%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Πολωνία
% επί του συνόλου

227.011.972
6.924.850
3,1%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Πολωνία, το 2018 καταγράφηκαν 6.925 χιλ. (+19,4%) με
μερίδιο αγοράς 2,8% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 5.800
χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,0%. Έντονη εποχικότητα
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 90,2% των
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και
Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 2,5% και
7,3%.

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Πολωνία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 7ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από
την Πολωνία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ
σύμφωνα με την ΤτΕ 2018, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί
στην Ελλάδα των τουριστών από την Πολωνία ήταν το
Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

15.653.185.629
468.405.574
3,0%

Οι εισπράξεις από την Πολωνία το 2018 άγγιξαν τα
€ 468 εκ. (+36,9%) με μερίδιο αγοράς 3,0% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 342 εκ. και μερίδιο αγοράς
2,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 91,7% των εσόδων για
το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 1,5% και 6,7% αντίστοιχα .32
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
πολωνικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα
€ 446,3, χαμηλότερη κατά 14,1% από την
ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η
ΜΚΔ των τουριστών από την Πολωνία
κατέγραψε μείωση κατά -4,1% (από € 465,5
το 2016 σε € 446,3 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Πολωνία

446,3

% του Μ.Ο της χώρας

85,9%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Πολωνία

67,6

% του Μ.Ο της χώρας

98,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Πολωνία

6,6

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

87,5%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από την Πολωνία το 2018 ήταν χαμηλότερη
κατά 1,9% από αυτήν που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 67,6 έναντι € 69,0). Την
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη
των τουριστών από την Πολωνία κατέγραψε
αύξηση κατά +14,7% (από € 59,0 το 2016 σε €
67,6 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια
Παραμονής, οι τουρίστες από την Πολωνία
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην
Ελλάδα 6,6 ημέρες (22,5% χαμηλότερα από
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες).
Ενδεικτικά, η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Πολωνία την περίοδο
2016-2018 σημείωσε μείωση κατά -16,4%
(από 7,9 ημέρες το 2016 σε 6,6 ημέρες το
2018).
Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Πολωνίας, σύμφωνα με την
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού
στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι θετικές,
λόγω μικρής ανατίμησης του Ζλότυ έναντι
του Ευρώ, βελτίωσης της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης, μείωση της ανεργίας και
αύξησης του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. Σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ιδιωτική
κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει η
βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης το 2019
και το 2020, η οποία θα υποστηριχθεί από την
33
έντονη αύξηση μισθών.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρουμανία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +35,4% (από 1,0
εκατ. το 2016 σε 1,4 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017:
+12,0% στο 1,1 εκατ. και 2018: +20,9% στο 1,4 εκατ. Το
μερίδιο αγοράς της Ρουμανίας στον εισερχόμενο
τουρισμό για το 2018 ήταν 4,6% όταν το 2016 ήταν 4,1%.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Ρουμανία

1.389.398

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

4,6%
Κεν. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία &
Θράκη, Δυτ. Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ρουμανία
% επί του συνόλου

227.011.972
8.506.119
3,7%

Πηγ ή: Τ ράπεζα της Ε λλάδας - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από την Ρουμμανία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 87,5% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για το Q1 και Q4 ήταν 4,7% και 7,8%.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 2ο πιο δημοφιλή προορισμό μετά την
Ουγγαρία για εξερχόμενα ταξίδια από την Ρουμανία
(Outlook 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου οδικού
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι δημοφιλέστεροι
προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018, είναι
η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
και η Δυτική Μακεδονία.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Ρουμανία, το 2018 καταγράφηκαν 8.506 χιλ. (+24,4%)
και μερίδιο αγοράς 3,7% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
6.835 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,6%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (91,9%) όπως είναι φυσικό
καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 2,7% και 5,5%.
Οι εισπράξεις από την Ρουμανία το 2018 άγγιξαν τα € 450
εκ. (+15,0%) και μερίδιο αγοράς 2,9% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 391 εκ. και μερίδιο
αγοράς 3,1%. Η έντονη εποχικότητα καταγράφεται και
στα στοιχεία των εσόδων: Q1: 4,0%, Q2: 18,1%, Q3: 71,0%
και Q4: 7,0%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ρουμανία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
450.012.577
2,9%

Συμπερασματικά, η έντονη εποχικότητα της ρουμάνικης
αγοράς που είναι εστιασμένη στην τουριστική περίοδο
(Q2 και Q3), αφίξεις 87,5%, διανυκτερεύσεις 91,9% και
έσοδα 89,0%, υποδηλώνει τον προσανατολισμό της στο
κυρίαρχο προϊόν Ήλιος & Θάλασσα.
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
ρουμάνικης αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 323,9, χαμηλότερη κατά 37,7% από την ΜΚΔ που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 519,6).
Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών από
την Ρουμανία κατέγραψε μείωση κατά -15,1% (από
€ 381,3 το 2016 σε € 323,9 το 2018).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ρουμανία

323,9

% του Μ.Ο της χώρας

62,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Ρουμανία διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 6,1 ημέρες (18,8%
χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Ρουμανία την περίοδο 20162018 σημείωσε μείωση κατά -8,1% (από 6,7
ημέρες το 2016 σε 6,1 ημέρες το 2018).

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ρουμανία

52,9

% του Μ.Ο της χώρας

76,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ρουμανία

6,1

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Ρουμανία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά 23,3%
από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 52,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο 20162018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από την Ρουμανία κατέγραψε μείωση κατά -7,6%
(από € 57,2 το 2016 σε € 52,9 το 2018).

81,2%

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Ρουμανίας, σύμφωνα με την
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, Outlook addendum «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου οδικού τουρισμού
στην Ελλάδα το 2019», αυτή βρίσκεται σε φάση
επιβράδυνσης (υποτίμηση του Λέου έναντι του
Ευρώ, επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του
ΑΕΠ και πρόβλεψη για αύξηση του δείκτη
ανεργίας), λόγω αναβολής εφαρμογής πιο
περιοριστικών δημοσιονομικών και νομισματικών
πολιτικών που όμως είναι λιγότερο απότομη από
τις αρχικές εκτιμήσεις και, εφ’ όσον οι
προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο ρυθμός ανάπτυξης
θα παραμείνει στα επίπεδα του 3% ενώ η ανεργία
θα παραμείνει στα επίπεδα του 5%.
35

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Ελβετία

30.122.781
520.814

% επί του συνόλου

1,7%

Top προορισμός το 2018

Κρήτη

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με την έκθεση «Reisen der Schweizer
Wohnbevolkerung 2018», το 90,1% των Ελβετών
πραγματοποίησαν τουλάχιστον 1 ταξίδι με 1 διανυκτέρευση
το 2017 (24,9 εκ. ταξίδια, +10,9%, σε σύγκριση με το 2016),
από τα οποία το 33% εντός της Ελβετίας και το 67% στο
εξωτερικό. Οι κύριες δραστηριότητες των ελβετών που
ταξίδεψαν στο εξωτερικό ήταν η γαστρονομία (73%), η
εξερεύνηση πόλεων και η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους
(68%), η εξερεύνηση της φύσης (68%), η χαλάρωση στην
παραλία (59%), η επίσκεψη σε αγροτικές περιοχές (54%), τα
ψώνια (33%) και η συμμετοχή σε πολιτιστικές
δραστηριότητες (30%).
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ελβετία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +19,0% (από 438 χιλ. το
2016 σε 521 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +2,5% στις 449
χιλ. και 2018: +16,0% στις 521 χιλ. Το μερίδιο της ελβετικής
αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό το 2018 ήταν 1,7%, όταν
το 2016 ήταν 1,8%.
Οι αφίξεις από την Ελβετία εμφανίζουν εποχικότητα με το
77,1%, αν και όχι τόσο έντονη όσο υπόλοιπες αγορές, των
αφίξεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ
τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 4,3% και 18,6%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ελβετία
% επί του συνόλου

227.011.972
4.696.522
2,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ελβετία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 7ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από
την Ελβετία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ ο
δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα σύμφωνα με την
ΤτΕ 2018 είναι η Κρήτη.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Ελβετία , το 2018 καταγράφηκαν 4.697 χιλ. (+21,5%) με
μερίδιο αγοράς 2,1% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 3.865
χιλ. και μερίδιο αγοράς 2,0%. Εποχικότητα παρατηρείται και
στις διανυκτερεύσεις με το 81,0% για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4
καταγράφεται το 2,9% και 16,1%.
Οι εισπράξεις από την Ελβετία το 2018 άγγιξαν τα
€ 399 εκ. (+18,9%) με μερίδιο αγοράς 2,6% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 336 εκ. και μερίδιο αγοράς
2,6%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 82,2% των εσόδων για
το 2018 από την αγορά της Ελβετίας ενώ στα Q1 και Q4 το
2,7% και 15,1% αντίστοιχα.

399.484.663
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2,6%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
ελβετικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 767,0, υψηλότερη κατά 47,6% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ελβετία κατέγραψε οριακή
μείωση κατά -0,1% (από
€ 767,7 το 2016 σε € 767,0 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ελβετία

767,0

% του Μ.Ο της χώρας

147,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ελβετία

85,1

% του Μ.Ο της χώρας

123,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ελβετία

9,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

119,7%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Ελβετία το 2018 είναι υψηλότερη κατά
23,4% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 85,1 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Ελβετία κατέγραψε μείωση
κατά -2,2% (από € 87,0 το 2016 σε € 85,1 το
2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Ελβετία διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,0 ημέρες (19,7%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Ελβετία την περίοδο 20162018 σημείωσε αύξηση κατά +2,2% (από 8,8
ημέρες το 2016 σε 9,0 ημέρες το 2018).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας
της Ελβετίας, σύμφωνα με την μελέτη του
ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»,
παρά την αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, την
μείωση της ανεργίας και την ανατίμηση του
Ελβετικού Φράγκου έναντι του Ευρώ,
παρατηρείται μείωση στον δείκτη
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελβετική οικονομία
αναμένεται να αναπτυχθεί με βραδύτερο ρυθμό
κυρίως λόγω του μη ευνοϊκού διεθνούς
περιβάλλοντος και της χαμηλότερης αύξησης
του διαθέσιμου εισοδήματος, λόγω της μέτριας
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αύξησης των μισθών.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Βέλγιο

30.122.781
586.658

% επί του συνόλου

1,9%

Top προορισμός το 2018

Κρήτη

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

61,4% των ταξιδίων που πραγματοποιούν οι Βέλγοι τουρίστες
γίνονται στο εξωτερικό, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 72,1%
όταν πρόκειται για ταξίδια 4 ή περισσότερων διανυκτερεύσεων
(WES). Επίσης, σύμφωνα με την GFK 2018, οι Βέλγοι τουρίστες
επιλέγουν για τις διακοπές τους την χαλάρωση και τον πολιτισμό.
Συγκεκριμένα, 62% των Βέλγων τουριστών δήλωσαν ότι
επισκέφθηκαν τουλάχιστον μια σημαντική πόλη ή ένα χωριό κατά
την διάρκεια των διακοπών τους ενώ 77% προγραμματίζει μια
πολιτιστική δραστηριότητα. Επίσης, ο ήλιος και η χαλάρωση στην
παραλία παραμένουν δημοφιλείς, με το 37% να σχεδιάζει στις
διακοπές τους χρόνο στην παραλία ενώ το 33% να σχεδιάζει
δραστηριότητες στα βουνά ή στην άκρη μιας λίμνης.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Βέλγιο κατέγραψε την περίοδο
2016-2018 αύξηση κατά +25,6% (από 467 χιλ. το 2016 σε 587 χιλ.
το 2018). Επιμέρους, 2017: +12,7% στις 527 χιλ. και 2018: +11,4%
στις 587 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της βελγικής αγοράς την
εξεταζόμενη περίοδο παραμένει αμετάβλητο στο 1,9%.
Οι αφίξεις από το Βέλγιο εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με το
84,9% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3,
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 3,9% και 11,2%.
Αξιοσημείωτο για το 2018, είναι ο διπλασιασμός των τουριστών
από το Βέλγιο που επέλεξαν την Ελλάδα στο Q4 (11,2% το 2018
έναντι 6,0% το 2017).

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Βέλγιο
% επί του συνόλου

227.011.972
5.309.472
2,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί τον 8ο
πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από το Βέλγιο
(Outlook 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019»), ενώ ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα
σύμφωνα με την ΤτΕ 2018 είναι η Κρήτη.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από το Βέλγιο,
το 2018 καταγράφηκαν 5.309 χιλ. (+23,3%) με μερίδιο αγοράς 2,3%
όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 4.306 χιλ. και μερίδιο αγοράς 2,3%.
Η έντονη εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με
το 87,7% για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ
αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 3,3% και 9,0%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Βέλγιο
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Οι εισπράξεις από το Βέλγιο το 2018 άγγιξαν τα
€ 399 εκ. (+25,7%) με μερίδιο αγοράς 2,6% όταν το 2016 το σύνολο
των εισπράξεων ήταν € 318 εκ. και μερίδιο αγοράς 2,5%. Στα Q2
και Q3 καταγράφεται το 89,6% των εσόδων για το 2018 ενώ
αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 2,2% και 8,2%.

399.345.332
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2,6%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
βελγικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 680,7, υψηλότερη κατά 31,0% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από το Βέλγιο κατέγραψε οριακή
αύξηση κατά +0,1% (από € 679,9 το 2016 σε
€ 680,7 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Βέλγιο

680,7

% του Μ.Ο της χώρας

131,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Βέλγιο

75,2

% του Μ.Ο της χώρας

109,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Βέλγιο

9,1

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

120,1%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
το Βέλγιο το 2018 είναι υψηλότερη κατά 9,1%
από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 75,2 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από το Βέλγιο κατέγραψε αύξηση
κατά +2,0% (από € 73,8 το 2016 σε € 75,2 το
2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από το Βέλγιο διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,1 ημέρες (20,1%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από το Βέλγιο την περίοδο 20162018 σημείωσε μείωση κατά -1,8% (από 9,2
ημέρες το 2016 σε 9,1 ημέρες το 2018).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας,
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», στην βελγική
οικονομία παρά την αύξηση του κατά Κεφαλήν
ΑΕΠ, την μείωση του δείκτη ανεργίας και την
μικρή προσδοκώμενη αύξηση του ΑΕΠ το 2019,
ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει
επιδεινωθεί, αν και παρουσιάζει μια μικρή
ανάκαμψη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οικονομία του Βελγίου αναμένεται
να επιβραδυνθεί το 2019 και το 2020 καθώς η
αύξηση της εγχώριας ζήτησης
αντισταθμίζεται από την εξασθένηση του
Παγκόσμιου Εμπορίου.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την Mintel 2018, οι Καναδοί είναι
εξοικειωμένοι με τα ταξίδια, μιας και η πλειοψηφία
αυτών έχει επισκεφθεί έναν διεθνή προορισμό για ταξίδι
αναψυχής τα τελευταία 2 χρόνια. Οι Καναδοί είναι πιο
πιθανό να ταξιδέψουν κατά την διάρκεια των
χειμωνιάτικων μηνών, για να ξεφύγουν από το κρύο, σε
θερμότερους προορισμούς για διακοπές Ήλιος &
Θάλασσα.

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Καναδά
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

30.122.781
345.839
1,1%
-

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τον Καναδά κατέγραψε
την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +126,3% (από 153
χιλ. το 2016 σε 346 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017:
+29,5% στις 198 χιλ. και 2018: +74,7% στις 346 χιλ. Το
μερίδιο αγοράς της καναδικής αγοράς το 2018 ανήλθε σε
1,1% όταν το 2016 ήταν 0,6%.
Οι αφίξεις από τον Καναδά εμφανίζουν εποχικότητα, με
το 82,7% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφονται στα
Q2 και Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4
ήταν 2,2% και 15,1%.
Στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τον Καναδά
καθώς και για τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην
Ελλάδα δεν διατίθενται.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Καναδά
% επί του συνόλου

227.011.972
4.853.389
2,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
τον Καναδά, το 2018 καταγράφηκαν 4.853 χιλ. (+158,0%)
με μερίδιο αγοράς 2,1% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
1.881 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,0%. Η εποχικότητα
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 84,2% για
το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ μόλις το
2,9% στο Q1 και το 12,9% στο Q4.
Οι εισπράξεις από τον Καναδά το 2018 άγγιξαν τα
€ 365 εκ. (+157,9%) με μερίδιο αγοράς 2,3% όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 141 εκ. και μερίδιο
αγοράς 1,1%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 84,3% των
εσόδων για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 1,6% και 14,2%
αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Καναδά
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
364.644.964

Αξιοσημείωτο για την καναδική αγορά το 2018 είναι ότι
παρόλο που καταγράφει το 1,1% των αφίξεων εντούτοις
κατέχει το 2,1% των διανυκτερεύσεων και το 2,3% των
εσόδων.
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2,3%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Καναδά

1.054,4

% του Μ.Ο της χώρας

202,9%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
τον Καναδά το 2018 ήταν υψηλότερη κατά 9,0%
από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 75,1 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από τον Καναδά κατέγραψε οριακή
μείωση κατά -0,04% (από € 75,2 το 2016 σε €
75,1 το 2018).

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Καναδά

75,1

% του Μ.Ο της χώρας

109,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018
από Καναδά
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
καναδικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα
€ 1.054,4, υψηλότερη κατά 102,9% από την
ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από τον Καναδά κατέγραψε αύξηση
κατά +13,9% (από € 925,3 το 2016 σε € 1.054,4
το 2018). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η
καναδική αγορά κατέχει από τις εξεταζόμενες
αγορές για το 2018 την 2η υψηλότερη ΜΚΔ
μετά την αγορά της Αυστραλίας.

7,5
14,0
186,2%

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από τον Καναδά διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 14,0 ημέρες
(86,2% υψηλότερα από τον μέσο όρο της
χώρας, 7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια
Παραμονής των τουριστών από τον Καναδά την
περίοδο 2016-2018 σημείωσε αύξηση κατά
+14,0% (από 12,3 ημέρες το 2016 σε 14,0
ημέρες το 2018). Επίσης, η αγορά του Καναδά
κατέχει το 2018 την υψηλότερη ΜΔΠ στο
σύνολο των εξεταζόμενων αγορών.
Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι
η αύξηση που καταγράφεται το 2018 στην ΜΚΔ
των τουριστών από τον Καναδά οφείλεται
στην αύξηση της ΜΔΠ αφού η ΜΗΔ παρέμεινε
πρακτικά αμετάβλητη.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Αυστρία
% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

30.122.781
520.814
1,7%
Ιόνια Νησιά

Πηγ ή: Τ ράπεζα της Ε λλάδας - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με την Statistics Austria, η Αυστρία είναι μια
αγορά με χαμηλό δείκτη ανεργίας και υψηλές αποδοχές,
με αποτέλεσμα 3 στους 4 κατοίκους της να ταξιδεύουν
στο εξωτερικό, με τις διακοπές να θεωρούνται
απαραίτητο στοιχείο στην κλίμακα ιεράρχησης των
αναγκών τους. Η πλειοψηφία των Αυστριακών τουριστών
είναι εργαζόμενοι μεσαίας τάξης. Το προϊόν με τη
μεγαλύτερη ζήτηση την χειμερινή περίοδο είναι ο
χιονοδρομικός τουρισμός και το καλοκαίρι ο Ήλιος &
Θάλασσα, αν και το χειμώνα παρατηρείται μια αύξηση στα
City Trips κυρίως τις περιόδους των εορτών.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστρία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +45,0% (από 359 χιλ.
το 2016 σε 521 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +10,2%
στις 396 χιλ. και 2018: +31,6% στις 521 χιλ. Το μερίδιο
αγοράς της αυστριακής αγοράς στον εισερχόμενο
τουρισμό το 2018 ανήλθε σε 1,7% όταν το 2016 το μερίδιο
της ήταν 1,4%.
Οι αφίξεις από την Αυστρία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 89,4% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 2,3% και 8,2%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Αυστρία
% επί του συνόλου

227.011.972
4.546.972
2,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 7ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Αυστρία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ
ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα σύμφωνα με
την ΤτΕ 2018 είναι τα Ιόνια Νησιά.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Αυστρία, το 2018 καταγράφηκαν 4.547 χιλ. (+39,2%)
με μερίδιο αγοράς 2,0% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
3.267 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,7%. Η έντονη εποχικότητα
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 90,4% να
καταγράφεται στα Q2 και Q3 για το 2018 ενώ αντίστοιχα
στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 3,1% και 6,4%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Αυστρία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
363.528.849
2,3%

Οι εισπράξεις από την Αυστρία το 2018 άγγιξαν τα € 364
εκ. (+44,6%) με μερίδιο αγοράς 2,3% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 251 εκ. και μερίδιο
αγοράς 2,0% . Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 92,2% των
εσόδων για το 2018 από την αγορά της Αυστρίας.
42
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
αυστριακής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 698,0, υψηλότερη κατά 34,3% από την ΜΚΔ που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 519,6). Την
περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών από την
Αυστρία κατέγραψε οριακή μείωση κατά -0,3% (από
€ 699,9 το 2016 σε € 698,0 το 2018).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Αυστρία

698,0

% του Μ.Ο της χώρας

134,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Αυστρία το 2018 είναι υψηλότερη κατά 15,9% από
αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 79,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο 2016-2018 η
Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Αυστρία κατέγραψε αύξηση κατά +3,9% (από € 76,9
το 2016 σε € 79,9 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Αυστρία διέμειναν το 2018 κατά
μέσο όρο στην Ελλάδα 8,7 ημέρες (15,8%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την αυστριακή αγορά την περίοδο
2016-2018 σημείωσε μείωση κατά -4,0% (από 9,1
ημέρες το 2016 σε 8,7 ημέρες το 2018).

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Αυστρία

79,9

% του Μ.Ο της χώρας

115,9%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Αυστρία

8,7

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

115,8%

Όσον αφορά στις προοπτικές της αυστριακής
οικονομίας, σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ:
Outlook 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», μετά την
ικανοποιητική ανάπτυξη του ΑΕΠ και την μείωση
της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα το 2018, για το
2019 αναμένεται μικρή αύξηση του ΑΕΠ. Παρόλα
αυτά παρατηρείται επιδείνωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να
μετριαστεί, με την ιδιωτική κατανάλωση να
αποτελεί την κινητήρια δύναμη της αύξησης ενώ
αντίθετα οι επενδύσεις και το εμπόριο αναμένεται
να συμβάλλουν λιγότερο λόγω της επιβράδυνσης
της παγκόσμιας οικονομίας.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την AFTA (Australian Federation of Travel
Agents), τα εξερχόμενα ταξίδια το 2017 σημείωσαν
αύξηση κατά +6,2% σε σύγκριση με το 2016, φθάνοντας τα
$ 37 δισ. δαπάνη. Οι κυριότεροι λόγοι ταξιδιού για το 2017
ήταν οι διακοπές (53%), η επίσκεψη σε φίλους/συγγενείς
(28%), τα επαγγελματικά ταξίδια (9%) και τα λοιπά ταξίδια
(10%). Επίσης, σύμφωνα με την Skyscanner οι κύριες
δραστηριότητες των τουριστών από την Αυστραλία για το
2018 ήταν η εξερεύνηση νέων προορισμών (68%), η
ξεκούραση και χαλάρωση (54%) και η απόλαυση
αυθεντικών εμπειριών (40%).
Σύνολο Αφίξεων 2018
από Αυστραλία
% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

30.122.781
322.497
1,1%
Αττική

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστραλία κατέγραψε
την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +90,6% (από 169 χιλ.
το 2016 σε 322 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +91,6%
στις 324 χιλ. και 2018: -0,5% στις 322 χιλ. Το μερίδιο
αγοράς της Αυστραλίας στον εισερχόμενο τουρισμό το
2018 έφθασε το 1,1%, όταν το 2016 ήταν 0,7%.
Οι αφίξεις από την Αυστραλία εμφανίζουν εποχικότητα με
το 83,8% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφεται στα
Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 2,4% και 13,8%.

Δεν διατίθενται στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό
από την Αυστραλία ενώ ο δημοφιλέστερος
προορισμός στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018
είναι η Αττική.
Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Αυστραλία
% επί του συνόλου

227.011.972
4.300.025
1,9%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Αυστραλία, το 2018 καταγράφηκαν 4.300 χιλ.
(+105,4%) με μερίδιο αγοράς 1,9% όταν το 2016 είχαν
καταγραφεί 2.093 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,1%. Η
εποχικότητα στις διανυκτερεύσεις είναι πιο έντονη σε
σύγκριση με τις αφίξεις, με το 86,5% να καταγράφεται στα
Q2 και Q3 για το 2018 ενώ, αντίστοιχα, στα Q1 και Q4
καταγράφεται το 1,9% και 11,5%.
Οι εισπράξεις από την Αυστραλία το 2018 άγγιξαν τα
€ 362 εκ. (+99,2%) με μερίδιο αγοράς 2,3% όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 182 εκ. και μερίδιο
αγοράς 1,4%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 88,8% των
εσόδων από την αγορά της Αυστραλίας για το 2018 .

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Αυστραλία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
362.417.822
2,3%

Αξιοσημείωτο για την αγορά της Αυστραλίας είναι ότι ενώ
το μερίδιο αγοράς της στις αφίξεις είναι μόλις 1,2%,
εντούτοις αντιπροσωπεύει το 1,9% των διανυκτερεύσεων
και το 2,3% των εσόδων, γεγονός που καταδεικνύει την
δυναμική της.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) των
Αυστραλών τουριστών το 2018 ανέρχεται
στα € 1.123,8, υψηλότερη κατά 116,3% από
την ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η
ΜΚΔ των τουριστών από την Αυστραλία
κατέγραψε αύξηση κατά +4,5% (από €
1.075,6 το 2016 σε € 1.123,8 το 2018).
519,6

από Αυστραλία

1.123,8

% του Μ.Ο της χώρας

216,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Αυστραλία

84,3

% του Μ.Ο της χώρας

122,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από την Αυστραλία το 2018 είναι υψηλότερη
κατά 22,2% από αυτή που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 84,3 έναντι € 69,0). Την
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια
Δαπάνη των τουριστών από την Αυστραλία
κατέγραψε μείωση κατά -3,0% (από € 86,9 το
2016 σε € 84,3 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια
Παραμονής, οι τουρίστες από την Αυστραλία
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην
Ελλάδα 13,3 ημέρες (76,9% υψηλότερα από
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). Η
Μέση Διάρκεια Παραμονής για την αγορά της
Αυστραλίας την περίοδο 2016-2018
κατέγραψε αύξηση κατά +7,8% (από 12,4
ημέρες το 2016 σε 13,3 ημέρες το 2018).
Συνεπώς η αύξηση της Μέσης κατά Κεφαλήν
Δαπάνης των Αυστραλών τουριστών το
2018 οφείλεται στην αύξηση της Μέσης
Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση
Ημερήσια Δαπάνη σημείωσε πτώση.

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018
από Αυστραλία
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

7,5
13,3
176,9%
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Κύπρο την
περίοδο 2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +7,1%
(από 652 χιλ. το 2016 σε 698 χιλ. το 2018). Επιμέρους,
2017: -3,1% στις 632 χιλ. και 2018: +10,5% στις 690
χιλ. Το μερίδιο αγοράς της κυπριακής αγοράς στον
εισερχόμενο τουρισμό το 2018 ανήλθε σε 2,3% όταν
το 2016 ήταν 2,6%.
Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Κύπρο

697.984

% επί του συνόλου
Top-2 προορισμοί το 2018

2,3%
Αττική, Κεντρική Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από την Κύπρο σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες αγορές δεν εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το ποσοστό των αφίξεων στα Q2 και
Q3 το 2018 να ανέρχεται σε 65,7%. Τα αντίστοιχα
μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 14,0% και 20,3%
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Κύπρο (Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019») ενώ οι δημοφιλέστεροι προορισμοί
στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018 είναι: η
Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Κύπρο
% επί του συνόλου

227.011.972
5.472.843
2,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Κύπρο
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών
από την Κύπρο, το 2018 καταγράφηκαν 5.473 χιλ.
(-14,2%) με μερίδιο αγοράς 2,4% όταν το 2016 είχαν
καταγραφεί 6.379 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,4%.
Αναφορικά με την κατανομή των διανυκτερεύσεων το
2018 έχουμε: Q1: 18,6%, Q2: 29,1%, Q3: 36,7% και Q4:
15,7%.
Οι εισπράξεις από την Κύπρο το 2018 άγγιξαν τα
€ 361 εκ. (+16,3%) με μερίδιο αγοράς 2,3% όταν το
2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 310 εκ. και
μερίδιο αγοράς 2,4%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το
68,0% των εσόδων για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το
13,1% και 18,8% αντίστοιχα.

361.123.860
2,3%
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
κυπριακής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 517,4, χαμηλότερη κατά 0,4% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Κύπρο κατέγραψε αύξηση
κατά +8,7% (από € 476,2 το 2016 σε € 517,4 το
2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Κύπρος

517,4

% του Μ.Ο της χώρας

99,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Κύπρο

66,0

% του Μ.Ο της χώρας

95,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Κύπρο

7,8

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

104,0%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση για την
αγορά της Κύπρου το 2018 ανέρχεται στα
€ 66,0 έναντι € 69,0 (4,3% χαμηλότερη) που
είναι στο σύνολο της χώρας, καταγράφοντας
αύξηση +35,6% σε σύγκριση με το 2016
(€ 48,7).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Κύπρο διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 7,8 ημέρες
(4,0% υψηλότερα από τον μέσο όρο της
χώρας, 7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια
Παραμονής των τουριστών από την Κύπρο
εμφάνισε μείωση την περίοδο την περίοδο
2016-2018 κατά -19,9% (από 9,8 ημέρες το
2016 σε 7,8 ημέρες το 2018),.
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας
της Κύπρου, σύμφωνα με την μελέτη του
ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το
2019», αυτές είναι θετικές λόγω
αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ με 3,1% και
βελτίωσης του οικονομικού κλίματος. Οι
εξελίξεις αυτές ακολουθούν την
ικανοποιητική αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
και την μείωση του δείκτη ανεργίας το 2018.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου αναμένεται
να παραμείνει ισχυρή, με την ιδιωτική
κατανάλωση να παραμένει ο κύριος μοχλός
ανάπτυξης που ενισχύεται και από την ταχεία
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αύξηση της απασχόλησης.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Ρωσία

520.182

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

1,7%
Νότιο Αιγαίο, Κεντρική
Μακεδονία, Κρήτη

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Ρωσία βιώνει τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση
που προκλήθηκε από την πτώση στις τιμές του
πετρελαίου, τις διενέξεις με την Ουκρανία, την υποτίμηση
του Ρουβλίου καθώς και την επιβολή κυρώσεων από την
Δύση. Κατά την διάρκεια του 2018 η υποτίμηση του
Ρουβλίου έφτασε το 15,4%. Από την άλλη πλευρά, από το
2014, η ρωσική τουριστική βιομηχανία έκανε στροφή με
σκοπό την αναζωογόνηση του εσωτερικού τουρισμού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των Τour Operators
που προσφέρουν ταξίδια στο εξωτερικό να μειωθούν σε
λιγότερο από το 1/3. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με Στατιστική
Υπηρεσία της Ρωσίας (Rosstat), το 2018 καταγράφηκε
αύξηση στον αριθμό των εξερχόμενων ταξιδίων κατά
+5,6%.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρωσία την περίοδο
2016-2018 κατέγραψε μείωση κατά -12,6% (από 595 χιλ. το
2016 σε 520 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: -1,1% στις 589
χιλ. και 2018: -11,6% στις 520 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της
ρωσικής αγοράς βαίνει συνεχώς μειούμενο
καταγράφοντας το 2018 το 1,7% του συνόλου, όταν το
2016 ήταν 2,4%.
Οι αφίξεις από την Ρωσία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα
και συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στα Q2 και Q3
έφθασαν το 83,2%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4
ήταν 3,0% και 13,7% αντίστοιχα.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ρωσία
% επί του συνόλου

227.011.972
5.164.369
2,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 11ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Ρωσία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την
ΤτΕ 2018 είναι: το Νότιο Αιγαίο, η Κεντρική Μακεδονία και
η Κρήτη.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Ρωσία, το 2018 καταγράφηκαν 5.164 χιλ. (-14,6%) με
μερίδιο αγοράς 2,3%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 6.049
χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,2%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (87,6% το 2018) καταγράφεται όπως
είναι φυσικό στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) όπου
σημειώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 2,4% και 10,0%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ρωσία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
340.606.092
2,2%

Οι εισπράξεις από την Ρωσία το 2018 άγγιξαν τα € 341 εκ.
(-21,9%) με μερίδιο αγοράς 2,2%, όταν το 2016 το σύνολο
των εισπράξεων ήταν € 436 εκ. και μερίδιο αγοράς 3,4%
. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 87,5% των εσόδων ενώ
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στα Q1 και Q4 το 2,7% και 9,8% αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
ρωσική αγορά το 2018 ανέρχεται στα € 654,8,
υψηλότερη κατά 26,0% από την ΜΚΔ που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ρωσία κατέγραψε μείωση
κατά -10,6% (από € 732,3 το 2016 σε € 654,8
το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ρωσία

654,8

% του Μ.Ο της χώρας

126,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ρωσία

66,0

% του Μ.Ο της χώρας

95,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ρωσία

9,9

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

131,7%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από την Ρωσία το 2018 είναι χαμηλότερη
κατά 4,4% από αυτή που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 66,0 έναντι € 69,0). Την
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη
των τουριστών από την Ρωσία κατέγραψε
μείωση κατά -8,5% (από
€ 72,1 το 2016 σε € 66,0 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια
Παραμονής, οι τουρίστες από την Ρωσία
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην
Ελλάδα 9,9 ημέρες (31,7% υψηλότερα από
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). Η
Μέση Διάρκεια Παραμονής για την αγορά της
Ρωσίας την περίοδο 2016-2018 κατέγραψε
μείωση κατά -2,3% (από 10,2 ημέρες το 2016
σε 9,9 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Ρωσίας, σύμφωνα με την
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού
στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι θετικές,
με μείωση της ανεργίας και αύξηση του κατά
Κεφαλήν ΑΕΠ. Επίσης, τους τελευταίους
μήνες παρατηρείται ελαφριά τάση
ανατίμησης του Ρουβλίου έναντι του Ευρώ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
ρωσική οικονομία αναμένεται το 2019 να
αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό, με κινητήριους
μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις
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εξαγωγές πετρελαίου και αερίου.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Σερβία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +27,8% (από 722 χιλ.
το 2016 σε 922 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +49,6%
στις 1.080 χιλ. και 2018: -14,6% στις 922 χιλ. Το μερίδιο
αγοράς της Σερβίας στον εισερχόμενο τουρισμό το 2018
ανήλθε σε 3,1% όταν το 2016 ήταν 2,9%.

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Σερβία
% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

30.122.781
922.365
3,1%
Κεντρική Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Σερβία
% επί του συνόλου

227.011.972
7.387.047
3,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από την Σερβία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 94,1% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για το Q1 και Q4 ήταν 2,3% και 3,6%.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Σερβία (Outlook addendum 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου οδικού τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019») ενώ σύμφωνα με την ΤτΕ το 2018, ο
δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα ήταν η
Κεντρική Μακεδονία.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Σερβία, το 2018 καταγράφηκαν 7.387 χιλ. (+25,1%) με
μερίδιο αγοράς 3,3% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
5.905 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,1%. Έντονη εποχικότητα
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 97,6% των
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2
και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το
0,9% και 1,5%.
Οι εισπράξεις από την Σερβία το 2018 άγγιξαν τα
€ 317 εκ. (+13,5%) με μερίδιο αγοράς 2,0% όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 279 εκ. και μερίδιο
αγοράς 2,2%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 95,8% των
εσόδων για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 1,3% και 2,9%
αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Σερβία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
317.062.386
2,0%

Συμπερασματικά, η έντονη εποχικότητα της σέρβικης
αγοράς που είναι εστιασμένη στην τουριστική περίοδο
(Q2 και Q3), αφίξεις 94,1%, διανυκτερεύσεις 97,6% και
έσοδα 95,8%, υποδηλώνει τον προσανατολισμό της στο
κυρίαρχο προϊόν Ήλιος & Θάλασσα.
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
σέρβικης αγοράς το 2018 ανήλθε στα
€ 343,7, χαμηλότερη κατά 33,8% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Σερβία κατέγραψε μείωση
κατά -11,2% (από € 387,1 το 2016 σε € 343,7 το
2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Σερβία

343,7

% του Μ.Ο της χώρας

66,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Σερβία

42,9

% του Μ.Ο της χώρας

62,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Σερβία

8,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

106,3%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Σερβία το 2018 ήταν χαμηλότερη κατά
37,8% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 42,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Σερβία κατέγραψε μείωση
κατά -9,3% (από € 47,3 το 2016 σε € 42,9 το
2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Σερβία διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 8,0 ημέρες (6,3%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Ενδεικτικά, η Μέση Διάρκεια
Παραμονής των τουριστών από την Σερβία την
περίοδο 2016-2018 σημείωσε μείωση κατά
-2,1% (από 8,2 ημέρες το 2016 σε 8,0 ημέρες
το 2018).

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Σερβίας, σύμφωνα με την
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook addendum 2019
«Οι προοπτικές του εισερχόμενου οδικού
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι
θετικές (λόγω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης,
βελτίωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και
του οικονομικού κλίματος και μείωσης της
ανεργίας) κεφαλαιοποιώντας την βελτίωση
των μακροοικονομικών συνθηκών που
σημείωσε στα πλαίσια του προγράμματος
προληπτικής γραμμής που είχε με το ΔΝΤ
καθώς και της προσέλκυσης σημαντικών
άμεσων ξένων επενδύσεων.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Βουλγαρία την
περίοδο 2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +24,3%
(από 2.523 χιλ. το 2016 σε 3.135 χιλ. το 2018).
Επιμέρους, 2017: +0,9% στις 2.546 χιλ. και 2018:
+23,1% στις 3.135 χιλ. Το μερίδιο της βουλγάρικης
αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό το 2018 ανήλθε
στο 10,4% όταν το 2016 ήταν 10,2%.
Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Βουλγαρία

3.135.327

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

10,4%
Κεν. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία &
Θράκη, Δυτική Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Βουλγαρία
% επί του συνόλου

227.011.972
8.281.691
3,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Βουλγαρία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
316.116.144
2,0%

Η πλειονότητα των αφίξεων για το 2018 (74,5%)
εντοπίζεται στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν), ενώ
στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 10,1% και 15,4%
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Βουλγαρία (Outlook
addendum 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα
με την ΤτΕ 2018, είναι η Κεντρική Μακεδονία, η
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Δυτική
Μακεδονία.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών
από την Βουλγαρία, το 2018 καταγράφηκαν 8.282 χιλ.
(+7,1%) με μερίδιο αγοράς 3,6% όταν το 2016 είχαν
καταγραφεί 7.735 χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,1%. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2018
(80,2%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στα Q2 και
Q3 (τουριστική σεζόν) όπου σημειώνεται και ο
μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 7,3% και 12,4%.
Οι εισπράξεις από την Βουλγαρία το 2018 άγγιξαν τα
€ 316 εκ. (+6,9%) με μερίδιο αγοράς 2,0% όταν το
2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 296 εκ. και
μερίδιο αγοράς 2,3%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το
77,9% των εσόδων από την αγορά της Βουλγαρίας
ενώ στα Q1 και Q4 το 9,1% και 13,0% αντίστοιχα. 52
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
βουλγαρικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 100,8, χαμηλότερη κατά 80,6% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Βουλγαρία κατέγραψε
μείωση κατά -14,0% (από € 117,3 το 2016 σε
€ 100,8 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Βουλγαρία

100,8

% του Μ.Ο της χώρας

19,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Βουλγαρία

38,2

% του Μ.Ο της χώρας

55,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Βουλγαρία

2,6

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

35,0%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Βουλγαρία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά
44,6% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 38,2 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Βουλγαρία κατέγραψε οριακή
μείωση κατά -0,2% (από € 38,2 το 2016 σε € 38,2
το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Βουλγαρία διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 2,6 ημέρες (65,0%
χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Βουλγαρία την περίοδο 20162018 σημείωσε μείωση κατά -13,9% (από 3,1
ημέρες το 2016 σε 2,6 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Βουλγαρίας, σύμφωνα με την
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook addendum «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου οδικού τουρισμού
στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι θετικές, λόγω
ισχυρής εσωτερικής ζήτησης (κλειδωμένη η
ισοτιμία του Λεβ έναντι το Ευρώ) που επιτρέπει
στην οικονομία να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία
το αντίξοο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Επίσης, υψηλοί ρυθμού ανάπτυξης για την
βουλγαρική οικονομία προβλέπονται μετά το
2018 ενώ και το ποσοστό της ανεργίας
αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Αντίθετα ο
δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον τελευταίο
53
χρόνο εμφανίζει πτωτικές τάσεις.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Τουρκία
κατέγραψε την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +4,5%
(από 890 χιλ. το 2016 σε 930 χιλ. το 2018). Επιμέρους,
2017: +9,2% στις 972 χιλ. και 2018: -4,3% στις 930 χιλ.
Το μερίδιο της τουρκικής αγοράς στον εισερχόμενο
τουρισμό για το 2018 ανήλθε σε 3,1% όταν το 2016
ήταν 3,6%.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Τουρκία

929.730

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

3,1%
Αν. Μακεδονία & Θράκη,
Αττική, Βόρειο Αιγαίο

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από την Τουρκία δεν εμφανίζουν, σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές, τόσο έντονη
εποχικότητα, καταγράφοντας στα Q2 και Q3
(τουριστική περίοδο) μόλις το 64,2% των αφίξεων για
το 2018 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 16,9% και 19,0% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Τουρκία (Outlook
addendum 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα
με την ΤτΕ 2018, είναι η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Τουρκία
% επί του συνόλου

227.011.972
3.124.280
1,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Τουρκία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
304.253.221
1,9%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών
από την Τουρκία, το 2018 καταγράφηκαν 3.124 χιλ.
(-9,4%) με μερίδιο αγοράς 1,4% όταν το 2016 είχαν
καταγραφεί 3.449 χιλ. και μερίδιο 1,8%. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2018
(67,7%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στα Q2 και
Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ στα Q1 και Q4
καταγράφεται το 11,9% και 20,4% αντίστοιχα.
Οι εισπράξεις από την Τουρκία το 2018 άγγιξαν τα
€ 304 εκ. (+2,5%) με μερίδιο αγοράς 1,9% όταν το
2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 297 εκ. και
μερίδιο αγοράς 2,3%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το
64,9% των εσόδων ενώ στα Q1 και Q4 το 15,0% και
20,0% αντίστοιχα.
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Τουρκία

327,2

% του Μ.Ο της χώρας

63,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Τουρκία

97,4

% του Μ.Ο της χώρας

141,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Τουρκία

3,4

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

44,6%

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της τουρκικής
αγοράς το 2018 ανέρχεται στα € 327,2, χαμηλότερη
κατά 37,0% από την ΜΚΔ που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 519,6). Την περίοδο 20162018 η ΜΚΔ των τουριστών από την Τουρκία
κατέγραψε μείωση κατά -1,9% (από € 333,7 το
2016 σε € 327,2 το 2018). Επίσης, θα πρέπει να
αναφέρουμε, ότι παρά την επιδείνωση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας από το 2016 (λόγω της
υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της
τουρκικής οικονομίας και των αμερικανικών
κυρώσεων), η ΜΚΔ των τουριστών από την
Τουρκία δεν έχει σημειώσει μεγάλες διακυμάνσεις.
Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Τουρκία το 2018 είναι υψηλότερη κατά 41,2% από
αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 97,4 έναντι € 69,0). Την περίοδο 2016-2018 η
Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Τουρκία κατέγραψε αύξηση κατά +13,1% (από
€ 86,1 το 2016 σε € 97,4 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Τουρκία διέμειναν το 2018 κατά
μέσο όρο στην Ελλάδα 3,4 ημέρες (55,4%
χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Τουρκία την περίοδο 2016-2018
σημείωσε μείωση κατά -13,3% (από 3,9 ημέρες το
2016 σε 3,4 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στην οικονομία, σύμφωνα με
την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook addendum «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου οδικού τουρισμού
στην Ελλάδα το 2019», αρνητικές είναι οι
προοπτικές της τουρκικής οικονομίας, η οποία
είναι αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις
προσπαθώντας να εξέλθει από την ύφεση που της
κληρονόμησε η τεταμένη κατάσταση των
προηγούμενων χρόνων. Ειδικότερα, η Τουρκική
Λίρα έχει επιδεινωθεί σημαντικά έναντι του Ευρώ,
η αύξηση του ΑΕΠ έχει επιβραδυνθεί, ο δείκτης
Οικονομικού Κλίματος έχει επιδεινωθεί ενώ και ο
δείκτης ανεργίας σημείωσε το 2018 οριακή αύξηση
και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2019 πριν
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αρχίσει ξανά να υποχωρεί.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την Swedavia, οι Σουηδοί το 2018
πραγματοποίησαν 14,2 εκατ. διεθνή ταξίδια. Το ταξίδι
στο εξωτερικό αποτελεί προτεραιότητα στις εγχώριες
δαπάνες των Σουηδών. Οι υψηλές θερμοκρασίες του
προηγούμενου καλοκαιριού που επικράτησαν στην
Σουηδία, επηρέασαν τις κρατήσεις και ενίσχυσαν την
τάση συμπλήρωσης των διακοπών Ήλιος & Θάλασσα με
την αναζήτηση νέων εμπειριών, οι οποίες παράλληλα
οδήγησαν σε αύξηση κρατήσεων σε εξωτικούς
προορισμούς. Η ίδια τάση αναμένεται και για το 2019.
Σύνολο Αφίξεων 2018
από Σουηδία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

30.122.781
508.794
1,7%
-

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Σουηδία το 2018
κατέγραψε αύξηση κατά +23,2% (από 413 χιλ. το 2016 σε
509 χιλ. το 2018). Το μερίδιο αγοράς της Σουηδίας
παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,7% τα έτη 2016 και 2018.
Οι αφίξεις από την Σουηδία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 86,5% των αφίξεων να καταγράφεται
στα Q2 και Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 2,5% και 11,0% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 9ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Σουηδία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»). Δεν
υπάρχουν στοιχεία με τους δημοφιλέστερους
προορισμούς των Σουηδών στην Ελλάδα.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Σουηδία
% επί του συνόλου

227.011.972
4.094.577
1,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Σουηδία, το 2018 καταγράφηκαν 4.095 χιλ. (+17,9%)
με μερίδιο αγοράς 1,8%, αμετάβλητο σε σύγκριση με το
2016 (3.472 χιλ.). Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων
για το 2018 (87,4%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στα
Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ τα Q1 και Q4
κατέγραψαν το 2,4% και το 10,1% αντίστοιχα.
Οι εισπράξεις από την Σουηδία το 2018 άγγιξαν τα
€ 279 εκ. (ρεκόρ εισπράξεων, +25,9%) με μερίδιο αγοράς
1,8% όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 221
εκ. και μερίδιο αγοράς 1,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται
το 87,5% των εσόδων από την αγορά της Σουηδίας ενώ
αντίστοιχα στα Q1 και Q4 το 2,1% και 10,4%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Σουηδία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
278.554.309
1,8%
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
σουηδικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 547,5, υψηλότερη κατά 5,4% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Σουηδία κατέγραψε αύξηση
κατά +2,2% (από € 535,6 το 2016 σε € 547,5 το
2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Σουηδία

547,5

% του Μ.Ο της χώρας

105,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Σουηδία

68,0

% του Μ.Ο της χώρας

98,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Σουηδία

8,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

106,8%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Σουηδία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά
1,3% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 68,0 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Σουηδία κατέγραψε αύξηση
κατά +6,8% (από € 63,7 το 2016 σε € 68,0 το
2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Σουηδία διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 8,0 ημέρες
(6,8% υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας,
7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Σουηδία την περίοδο 20162018 σημείωσε μείωση κατά -4,2% (από 8,4
ημέρες το 2016 σε 8,0 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στην οικονομία, σύμφωνα
με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019» τα τελευταία χρόνια η
σουηδική οικονομία, παρουσιάζει θετικές
επιδόσεις με μείωση της ανεργίας και αύξηση
του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. Παρόλα αυτά η
Σουηδική Κορώνα υποτιμάται έναντι του Ευρώ
ενώ και ο δείκτης καταναλωτικής
εμπιστοσύνης έχει επιδεινωθεί. Σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομική
ανάπτυξη στην Σουηδία αναμένεται να
επιβραδυνθεί αισθητά το 2019, καθώς η
εγχώρια ζήτηση μειώνεται, προτού αυξηθεί
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ελαφρά το 2020.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αλβανία κατέγραψε
την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +36,6% (από 722
χιλ. το 2016 σε 987 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017:
+14,7% στις 829 χιλ. και 2018: +19,0% στις 987 χιλ. Το
μερίδιο αγοράς της αλβανικής αγοράς στον
εισερχόμενο τουρισμό για το 2018 ανήλθε στο 3,3%,
όταν το 2016 ήταν 2,9%.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Αλβανία

986.636

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

3,3%
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα,
Δυτική Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Αλβανία
% επί του συνόλου

227.011.972
3.429.479
1,5%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Αλβανία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
236.312.900

Οι αφίξεις από την Αλβανία είναι πιο ισοκατανεμημένες
στα επιμέρους τρίμηνα σε σύγκριση με άλλες αγορές.
Συγκεκριμένα, στα Q2 και Q3, καταγράφεται το 60,3%
των αφίξεων για το 2018 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για
το Q1 και Q4 ήταν 17,9% και 21,8%. Αξιοσημείωτο για
την αγορά της Αλβανίας είναι ότι σχεδόν τα 2/5 των
αφίξεων για το 2018 καταγράφονται στα Q1 και Q4.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Αλβανία (Outlook
addendum 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ οι
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα
με την ΤτΕ 2018 είναι: η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα
και η Δυτική Μακεδονία.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Αλβανία, το 2018 καταγράφηκαν 3.429 χιλ. (+15,1%)
με μερίδιο αγοράς 1,5%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
2.978 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,6%. Έντονη
εποχικότητα δεν παρατηρείται ούτε στις
διανυκτερεύσεις, με το 62,5% για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1
και Q4 καταγράφεται το 15,2% και 22,3%. Επίσης,
αξιοσημείωτη για το 2018 είναι η αύξηση που
παρατηρείται στο μερίδιο του Q4 (από 17,2% το 2016
σε 22,3% το 2018) και η μείωση του μεριδίου του Q2
(από 25,1% το 2016 σε 20,8% το 2018).
Οι εισπράξεις από την Αλβανία το 2018 άγγιξαν τα
€ 236 εκ. (+38,8%) με μερίδιο αγοράς 1,5%, όταν το
2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 170 εκ. και
μερίδιο 1,3%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 62,5%
των εσόδων για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 16,4%
και 21,1% αντίστοιχα.

1,5%
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Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
αλβανικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα
€ 239,5, χαμηλότερη κατά 53,9% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Αλβανία κατέγραψε αύξηση
κατά +1,6% (από € 235,6 το 2016 σε € 239,5 το
2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Αλβανία

239,5

% του Μ.Ο της χώρας

46,1%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Αλβανία

68,9

% του Μ.Ο της χώρας

99,9%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Αλβανία

3,5

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

46,1%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Αλβανία το 2018 είναι σχεδόν ίδια με αυτή
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 68,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο 2016-2018 η
Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Αλβανία κατέγραψε αύξηση κατά +20,6%
(από € 57,2 το 2016 σε € 68,9 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Αλβανία διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 3,5 ημέρες
(53,9% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της
χώρας, 7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια
Παραμονής των τουριστών από την αλβανική
αγορά την περίοδο 2016-2018 σημείωσε
μείωση κατά -15,7% (από 4,1 ημέρες το 2016
σε 3,5 ημέρες το 2018).
Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας
της Αλβανίας, σύμφωνα με την μελέτη του
ΙΝΣΕΤΕ: Outlook Addendum 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου οδικού
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι
θετικές, παρά τους αυξημένους κινδύνους του
εξωτερικού περιβάλλοντος και της πολιτικής
αβεβαιότητας, καθοδηγούμενες από την
ισχυρή εσωτερική ζήτηση η οποία
τροφοδοτείται από τις ευνοϊκές
χρηματοπιστωτικές συνθήκες την βελτίωση
της αγοράς εργασίας και την ανάκαμψη της
κατασκευαστικής δραστηριότητας.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Δανία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

30.122.781
384.543
1,3%
-

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με την Turespana 2018, o τουρίστας από την
Δανία είναι ταξιδιώτης υψηλής έντασης. Ο σκληρός
σκανδιναβικός καιρός, η ευνοϊκή οικονομική κατάσταση και
νομοθεσία για διακοπές καθώς και το ενδιαφέρον των
Δανών για διαφορετικούς πολιτισμούς προϋποθέτει ότι το
ταξίδι αποτελεί τρόπο ζωής. Κατά την χειμερινή περίοδο
καταγράφεται το 40% του συνόλου των ταξιδίων του
έτους. Οι διακοπές Ήλιος & Θάλασσα εμφανίζουν την
μεγαλύτερη ζήτηση και ακολουθούν το City Break με
υψηλά ποσοστά ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, ο
αθλητικός τουρισμός και η επαφή με την φύση. Επίσης, η
παραδοσιακή αγορά πακέτων (μέσω tour operators)
εξακολουθεί να έχει σημαντική ζήτηση, κυρίως μεταξύ
των ηλικιωμένων και των οικογενειών με παιδιά.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Δανία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +59,1% (από 242 χιλ.
το 2016 σε 385 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +15,5% στις
279 χιλ. και 2018: +37,8% στις 385 χιλ. Το μερίδιο αγοράς
της δανέζικης αγοράς το 2018 ανήλθε σε 1,3% όταν το
2016 ήταν 1,0%.
Οι αφίξεις από την Δανία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα
με το 82,0% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφεται στα
Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν
2,8% και 15,1%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Δανία
% επί του συνόλου

227.011.972
3.155.170
1,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Δανία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 10ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια
από την Δανία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»), ενώ δεν
υπάρχουν στοιχεία για τους δημοφιλέστερους
προορισμούς στην Ελλάδα.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Δανία, το 2018 καταγράφηκαν 3.155 χιλ. (ρεκόρ
διανυκτερεύσεων, +59,0%) με μερίδιο αγοράς 1,4% όταν το
2016 είχαν καταγραφεί 1.984 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,0%.
Η έντονη εποχικότητα παρατηρείται και στις
διανυκτερεύσεις με το 85,3% για το 2018 να καταγράφεται
στα Q2 και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται
το 2,2% και 12,5%.

15.653.185.629
213.150.035
1,4%

Οι εισπράξεις από την Δανία το 2018 άγγιξαν τα
€ 213 εκ. (+60,5%) με μερίδιο αγοράς 1,4% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 133 εκ. και μερίδιο αγοράς
1,0% . Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 86,1% των εσόδων
για το 2018 από την αγορά της Δανίας ενώ στα Q1 και Q4
το 1,5% και 12,4% αντίστοιχα.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
δανέζικης αγοράς το 2018 ανήλθε στα
€ 554,3, υψηλότερη κατά 6,7% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Δανία κατέγραψε αύξηση
κατά +0,9% (από € 549,3 το 2016 σε € 554,3 το
2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Δανία

554,3

% του Μ.Ο της χώρας

106,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Δανία

67,6

% του Μ.Ο της χώρας

98,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Δανία

8,2

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

108,9%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Δανία το 2018 ήταν χαμηλότερη κατά 2,0%
από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 67,6 έναντι € 69,0). Την περίοδο 20162018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από την Δανία κατέγραψε αύξηση κατά +1,0%
(από € 66,9 το 2016 σε
€ 67,6 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Δανία διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 8,2 ημέρες (8,9%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Δανία την περίοδο 20162018 σημείωσε οριακή μείωση κατά -0,1% (από
8,2 ημέρες το 2016 σε 8,2 ημέρες το 2018).
Όσον αφορά στην οικονομία της Δανίας,
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», παρατηρείται
περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και
αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ η ισοτιμία
της Κορώνας Δανίας με το Ευρώ παραμένει
πρακτικά αμετάβλητη. Παρόλα αυτά ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης μειώνεται.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οικονομική ανάπτυξη της Δανίας αναμένεται να
παραμείνει σταθερή για το 2019 και το 2020, με
κινητήρια δύναμη την εσωτερική ζήτηση.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την Statistik Sentralbyra 2018, ο Νορβηγός
τουρίστας είναι ένας πεπειραμένος ταξιδιώτης που
θεωρεί τις διακοπές ως ένα απαραίτητο αγαθό και όχι ένα
προϊόν πολυτελείας. Επίσης, στην νορβηγική αγορά
παρατηρείται αλλαγή στις ταξιδιωτικές τάσεις, με μείωση
της ζήτησης για πακέτα All – Inclusive και αύξηση του
ενδιαφέροντος για εναλλακτικούς προορισμούς.

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Νορβηγία
% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

30.122.781
243.531
0,8%
-

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Νορβηγία κατέγραψε
μείωση την περίοδο 2016-2018 κατά -5,3% (από 257 χιλ.
το 2016 σε 244 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: -2,7% στις
250 χιλ. και 2018: -2,7% στις 244 χιλ. Το μερίδιο αγοράς
της Νορβηγίας στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018
ανήλθε σε 0,8%, όταν το 2016 ήταν 1,0%.
Οι αφίξεις από την Νορβηγία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 87,6% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 1,2% και 11,3%.

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Νορβηγία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ
δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δημοφιλέστερους
προορισμούς στην Ελλάδα των τουριστών από την
Νορβηγία.
Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Νορβηγία
% επί του συνόλου

227.011.972
2.209.044
1,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Νορβηγία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Νορβηγία, το 2018 καταγράφηκαν 2.209 χιλ. (-2,5%) με
μερίδιο αγοράς 1,0% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 2.266
χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,2%. Έντονη εποχικότητα
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 90,3% των
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και
Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 0,7%
και 9,0%.
Οι εισπράξεις από την Νορβηγία το 2018 άγγιξαν τα
€ 165 εκ. (-7,5%) με μερίδιο αγοράς 1,1% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 179 εκ. και μερίδιο αγοράς
1,4%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 89,6% των εσόδων
για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 0,7% και 9,7%
αντίστοιχα.

165.487.921
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1,1%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
νορβηγικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα
€ 679,5, υψηλότερη κατά 30,8% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Νορβηγία κατέγραψε
μείωση κατά -2,3% (από € 695,7 το 2016 σε €
679,5 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Νορβηγία

679,5

% του Μ.Ο της χώρας

130,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Νορβηγία

74,9

% του Μ.Ο της χώρας

108,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Νορβηγία

9,1

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

120,4%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Νορβηγία το 2018 ήταν υψηλότερη κατά
8,6% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 74,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Νορβηγία κατέγραψε
μείωση κατά -5,2% (από
€ 79,0 το 2016 σε € 74,9 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Νορβηγία διέμειναν το 2018
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,1 ημέρες (20,4%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Νορβηγία την περίοδο 20162018 σημείωσε αύξηση κατά +3,0% (από 8,8
ημέρες το 2016 σε 9,1 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στην οικονομία, σύμφωνα με
την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην
Ελλάδα το 2019», αυξητική είναι η πορεία του
κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της νορβηγικής οικονομίας
ενώ η ανεργία είναι σε καθοδική πορεία. Η
ισοτιμία της Νορβηγικής Κορώνας σε σχέση με
το Ευρώ παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα
από το 2017 με μικρές αυξομειώσεις. Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομία της
Νορβηγίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω
λόγω της δυναμικής της ιδιωτικής
κατανάλωσης ως επακόλουθο της αύξησης της
απασχόλησης, των μισθών και της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Βόρεια Μακεδονία
κατέγραψε μείωση την περίοδο 2016-2018 κατά
-31,0% (από 1.721 χιλ. το 2016 σε 1.187 χιλ. το 2018).
Επιμέρους, 2017: -8,7% στις 1.571 χιλ. και 2018:
-24,5% στις 1.187 χιλ. χιλ. Το μερίδιο αγοράς της
Βόρειας Μακεδονίας στον εισερχόμενο τουρισμό το
2018 ανήλθε στο 3,9% όταν το 2016 ήταν 6,9%.

Σύνολο Αφίξεων 2018

30.122.781

από Βόρεια Μακεδονία

1.187.239

% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

3,9%
Κεντρική Μακεδονία

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Βόρεια Μακεδονία
% επί του συνόλου

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Βόρεια Μακεδονία
(Outlook addendum 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το
2019») ενώ ο δημοφιλέστερος προορισμός στην
Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018, είναι η Κεντρική
Μακεδονία.
227.011.972
3.235.341
1,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Βόρεια Μακεδονία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Οι αφίξεις από την Βόρεια Μακεδονία εμφανίζουν
εποχικότητα με το 76,2% των αφίξεων το 2018 να
καταγράφονται στην τουριστική περίοδο (Q2 και Q3)
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν
10,6% και 13,2%.

15.653.185.629
155.257.996
1,0%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών
από την Βόρεια Μακεδονία, το 2018 καταγράφηκαν
3.235 χιλ. (-29,3%) με μερίδιο αγοράς 1,4% όταν το
2016 είχαν καταγραφεί 4.573 χιλ. και μερίδιο 2,4%. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2018
(89,5%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στα Q2 και
Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για
τα Q1 και Q4 ήταν 4,3% και 6,2%.
Οι εισπράξεις από την Βόρεια Μακεδονία το 2018
άγγιξαν τα € 155 εκ. (-16,1%) με μερίδιο αγοράς 1,0%
όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 185
εκ. και μερίδιο 1,5%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το
82,6% των εσόδων από την αγορά της Βόρειας
Μακεδονίας ενώ στα Q1 και Q4 το 6,7% και 10,7%
64
αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της αγοράς
της Βόρειας Μακεδονίας το 2018 ανήλθε στα
€ 130,8, χαμηλότερη κατά 74,8% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των
τουριστών από την Βόρεια Μακεδονία κατέγραψε
αύξηση κατά +21,6% (από € 107,5 το 2016 σε
€ 130,8 το 2018).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Βόρεια Μακεδονία

130,8

% του Μ.Ο της χώρας

25,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Βόρεια Μακεδονία

48,0

% του Μ.Ο της χώρας

69,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Βόρεια Μακεδονία

2,7

% του Μ.Ο της χώρας

36,2%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Βόρεια Μακεδονία το 2018 ήταν χαμηλότερη
κατά 30,4% από αυτή που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 48,0 έναντι € 69,0). Την
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Βόρεια Μακεδονία κατέγραψε
αύξηση κατά +18,6% (από € 40,5 το 2016 σε € 48,0
το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Βόρεια Μακεδονία διέμειναν
το 2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 2,7 ημέρες
(63,8% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας,
7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Βόρεια Μακεδονία την
περίοδο 2016-2018 σημείωσε αύξηση κατά +2,6%
(από 2,7 ημέρες το 2016 σε 2,7 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με
την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook addendum 2019
«Οι προοπτικές του εισερχόμενου οδικού
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι
θετικές, λόγω της ιστορικής συμφωνίας που
επετεύχθη με την Ελλάδα η οποία ανοίγει τον
δρόμο για την ένταξη της σε διεθνείς
οργανισμούς. Παράλληλα η μείωση της πολιτικής
αβεβαιότητας δημιουργεί προσδοκίες περαιτέρω
επιτάχυνσης για την οικονομία της. Παρόλα αυτά
υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιστρέφεται η ανοδική
πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Τσεχία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +31,3% (από 280 χιλ.
το 2016 σε 368 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +21,1%
στις 339 χιλ. και 2018: +8,4% στις 368 χιλ. Το μερίδιο
αγοράς της τσέχικης αγοράς για το 2018 ανήλθε σε 1,2%
όταν το 2016 ήταν 1,1%.

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Τσεχία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

30.122.781
368.076
1,2%
-

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Τσεχία
% επί του συνόλου

227.011.972
2.838.558
1,3%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Τσεχία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τE - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
161.799.599
1,0%

Οι αφίξεις από την Τσεχία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα και, συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στο Q3
έφθασαν το 76,0% και στο Q2 το 20,5%. Δηλαδή το 96,6%
των αφίξεων καταγράφεται στην τουριστική περίοδο. Τα
αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 0,4% και 3,0%
αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η
Ελλάδα αποτελεί τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Τσεχία (Outlook 2019 «Οι
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το
2019»). Δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δημοφιλέστερους
προορισμούς στην Ελλάδα των τουριστών από την Τσεχία.
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Τσεχία, το 2018 καταγράφηκαν 2.839 χιλ. (+21,9%) με
μερίδιο αγοράς 1,3% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 2.328
χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,2%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων για το 2018 (97,0%) καταγράφεται όπως
είναι φυσικό στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) όπου
σημειώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών.
Οι εισπράξεις από την Τσεχία το 2018 άγγιξαν τα € 162 εκ.
(+31,4%) με μερίδιο αγοράς 1,0% όταν το 2016 το σύνολο
των εισπράξεων ήταν € 123 εκ. και μερίδιο αγοράς 1,0%.
Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 97,8% των εσόδων από
την αγορά της Τσεχίας.

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην
τουριστική περίοδο (Q2 και Q3) καταγράφεται το 96,6%
των αφίξεων, το 97,0% των διανυκτερεύσεων και το
97,8% των εσόδων. Η μεγάλη συγκέντρωση στα Q2 και Q3
υποδηλώνει την επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού
διακοπών Ήλιος & Θάλασσα για τους τουρίστες από την
Τσεχία. Τέλος, η αγορά της Τσεχίας εμφανίζει την
υψηλότερη εποχικότητα από όλες τις εξεταζόμενες
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αγορές.
Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της τσέχικης
αγοράς το 2018 ανήλθε στα € 439,6, χαμηλότερη
κατά 15,4% από την ΜΚΔ που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 519,6). Την περίοδο 20162018 η ΜΚΔ των τουριστών από την Τσεχία
κατέγραψε οριακή αύξηση κατά +0,1% (από
€ 439,2 το 2016 σε € 439,6 το 2018).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Τσεχία

439,6

% του Μ.Ο της χώρας

84,6%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Τσεχία

57,0

% του Μ.Ο της χώρας

82,7%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Τσεχία

7,7

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

102,3%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Τσεχία το 2018 ήταν χαμηλότερη κατά 17,3% από
αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 57,0 έναντι € 69,0). Την περίοδο 2016-2018 η
Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την
Τσεχία κατέγραψε αύξηση κατά +7,8% (από € 52,9
το 2016 σε € 57,0 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι
τουρίστες από την Τσεχία διέμειναν το 2018 κατά
μέσο όρο στην Ελλάδα 7,7 ημέρες (2,3%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Τσεχία την περίοδο 2016-2018
σημείωσε μείωση κατά -7,2% (από 8,3 ημέρες το
2016 σε 7,7 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας της Τσεχίας, σύμφωνα με την μελέτη
του ΙΝΣΕΤΕ Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»,
αυτές είναι θετικές, παρά την επιδείνωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αφού σημειώνεται
αύξηση στο κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, μείωση στην
ανεργία και ανατίμηση της Τσέχικης Κορώνας
έναντι του Ευρώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο ρυθμός ανάπτυξης της τσέχικης
οικονομίας αναμένεται να μετριαστεί το 2019 και
το 2020. Η εγχώρια ζήτηση πιθανόν να παραμείνει
η μοναδική κινητήρια δύναμη αύξησης του ΑΕΠ
ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη για 2η συνεχή χρονιά.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με το ΙΝΕ 2018, οι Ισπανοί πραγματοποίησαν το
2017, 194 εκατ. ταξίδια εκ των οποίων το 9% (17 εκατ.)
ήταν διεθνή και το 91% (177 εκατ.) εσωτερικού. Το
κυριότερο κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού
ήταν οι διακοπές (62%) και ακολούθως η επίσκεψη σε
φίλους/συγγενείς (23%), τα επαγγελματικά ταξίδια (11%)
και τα Λοιπά (5%). Το 2016 οι δημοφιλέστεροι
τουριστικοί προορισμοί ήταν η Πορτογαλία, η Ιταλία και
Γαλλία.
Σύνολο Αφίξεων 2018
από Ισπανία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2018

30.122.781
225.719
0,7%
-

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ισπανία κατέγραψε
την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +11,0% (από 203 χιλ.
το 2016 σε 226 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: -19,3%
στις 164 χιλ. και 2018: +37,6% στις 226 χιλ. Το μερίδιο
αγοράς της ισπανικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό
το 2018 ανήλθε σε 0,7%, όταν το 2016 ήταν 0,8%.
Οι αφίξεις από την Ισπανία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 79,1% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφονται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1 και Q4 ήταν 7,6% και 13,3%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Ισπανία
% επί του συνόλου

227.011.972
1.890.237
0,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Ισπανία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα
αποτελεί τον 25ο πιο δημοφιλή προορισμό για
εξερχόμενα ταξίδια από την Ισπανία. Δεν υπάρχουν
στοιχεία για τους δημοφιλέστερους προορισμούς στην
Ελλάδα των τουριστών από την Ισπανία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Ισπανία, το 2018 καταγράφηκαν 1.890 χιλ. (+1,2%) με
μερίδιο αγοράς 0,8% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
1.869 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,0%. Η έντονη
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με
το 83,1% των διανυκτερεύσεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και
Q4 καταγράφεται το 6,1% και 10,8%.
Οι εισπράξεις από την Ισπανία το 2018 άγγιξαν τα
€ 123 εκ. (-4,9%) με μερίδιο αγοράς 0,8% όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 129 εκ. και μερίδιο
αγοράς 1,0%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 79,5% των
εσόδων για το 2018 από την αγορά της Ισπανίας ενώ στα
Q1 και Q4 το 8,0% και 12,5% αντίστοιχα.

123.023.644
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0,8%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
ισπανικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα
€ 545,0, υψηλότερη κατά 4,9% από την ΜΚΔ
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ
των τουριστών από την Ισπανία κατέγραψε
μείωση κατά -14,3% (από € 636,1 το 2016
σε € 545,0 το 2018).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Ισπανία

545,0

% του Μ.Ο της χώρας

104,9%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Ισπανία

65,1

% του Μ.Ο της χώρας

94,4%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Ισπανία

8,4

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

111,1%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών
από την Ισπανία το 2018 ήταν χαμηλότερη
κατά 5,6% από αυτή που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 65,1 έναντι € 69,0).
Την περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια
Δαπάνη των τουριστών από την Ισπανία
κατέγραψε μείωση κατά -5,9% (από € 69,2
το 2016 σε € 65,1 το 2018).

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια
Παραμονής, οι τουρίστες από την Ισπανία
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην
Ελλάδα 8,4 ημέρες (11,1% υψηλότερα από
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). Η
Μέση Διάρκεια Παραμονής των τουριστών
από την Ισπανία την περίοδο 2016-2018
σημείωσε μείωση κατά -8,9% (από 9,2
ημέρες το 2016 σε 8,4 ημέρες το 2018).
Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε
ότι η μείωση στην Μέση κατά Κεφαλή
Δαπάνη των τουριστών από την Ισπανία
που καταγράφεται την περίοδο 2016-2018,
οφείλεται πρωτίστως στην μείωση της
ΜΔΠ (-8,9%) και δευτερευόντως στην
μείωση της ΜΗΔ (-5,9%).
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Σύμφωνα με την Statistics Finland 2018, οι Φινλανδοί
πραγματοποίησαν το 2018 8,2 εκατ. ταξίδια αναψυχής στο
εξωτερικό (-3,6% σε σύγκριση με το 2017). Από αυτά, 6,4
εκατ. ήταν ταξίδια με τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, 1
εκατ. ταξίδια ήταν με κρουαζιέρα και σχεδόν 1 εκατ. ήταν
ημερήσια ταξίδια σε γειτονικούς προορισμούς.

Σύνολο Αφίξεων 2018
από Φινλανδία
% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2018

30.122.781
227.599
0,8%
-

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Φινλανδία κατέγραψε
την περίοδο 2016-2018 αύξηση κατά +21,3% (από 188 χιλ. το
2016 σε 228 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +21,6% στις
228 χιλ. και 2018: -0,2% στις 228 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της
Φινλανδίας στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018 ανήλθε
σε 0,8%, όταν το 2016 ήταν 0,8%.
Οι αφίξεις από την Φινλανδία εμφανίζουν έντονη
εποχικότητα με το 83,4% των αφίξεων για το 2018 να
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για
τα Q1 και Q4 ήταν 1,6% και 15,0%.
Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί
τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από
την Φινλανδία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»). Δεν
υπάρχουν στοιχεία για τους δημοφιλέστερους προορισμούς
στην Ελλάδα των τουριστών από την Φινλανδία.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018
από Φινλανδία
% επί του συνόλου

227.011.972
1.884.894
0,8%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Φινλανδία, το 2018 καταγράφηκαν 1.885 χιλ. (+28,6%) με
μερίδιο αγοράς 0,8% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 1.466
χιλ. και μερίδιο αγοράς 0,8%. Έντονη εποχικότητα
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 84,8% των
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και
Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 1,7% και
13,5%.
Οι εισπράξεις από την Φινλανδία το 2018 άγγιξαν τα
€ 118 εκ. (+10,3%) ενώ το μερίδιο αγοράς παρέμεινε
αμετάβλητο (0,8%) σε σύγκριση με το 2016. Ειδικότερα, την
περίοδο 2016-2018 οι εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά
(από 107 χιλ. το 2016 σε 118 χιλ. το 2018). Στα Q2 και Q3
καταγράφεται το 84,5% των εσόδων για το 2018 ενώ στα
Q1 και Q4 το 1,0% και 14,5% αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018
από Φινλανδία
% επί του συνόλου
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

15.653.185.629
118.226.458
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0,8%

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της
φινλανδικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα €
519,5, στα ίδια επίπεδα με την ΜΚΔ που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 519,6).
Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών
από την Φινλανδία κατέγραψε μείωση κατά 9,1% (από € 571,2 το 2016 σε € 519,5 το 2018).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

519,6

από Φινλανδία

519,5

% του Μ.Ο της χώρας

100,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2018

69,0

από Φινλανδία

62,7

% του Μ.Ο της χώρας

91,0%

Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2018

7,5

από Φινλανδία

8,3

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγ ή: Τ τΕ - Ε πεξεργασία I N SE T E I ntelligenc e

109,9%

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από
την Φινλανδία το 2018 ήταν χαμηλότερη κατά
9,0% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 62,7 έναντι € 69,0). Την περίοδο
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των
τουριστών από την Φινλανδία κατέγραψε
μείωση κατά -14,2% (από € 73,1 το 2016 σε
€ 62,7 το 2018).
Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής,
οι τουρίστες από την Φινλανδία διέμειναν το
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 8,3 ημέρες
(9,9% υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας,
7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των
τουριστών από την Φινλανδία την περίοδο
2016-2018 σημείωσε αύξηση κατά +6,0% (από
7,8 ημέρες το 2016 σε 8,3 ημέρες το 2018).
Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της
οικονομίας, σύμφωνα με την μελέτη του
ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι προοπτικές του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το
2019», στην φινλανδική οικονομία θετικά
κινήθηκαν τα τελευταία χρόνια το κατά
Κεφαλήν ΑΕΠ και ο δείκτης ανεργίας. Από την
άλλη πλευρά παρουσιάζεται επιδείνωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενώ και ο
ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ δείχνει να
επιβραδύνεται. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οικονομική ανάπτυξη της
Φινλανδίας προήλθε κυρίως από την ιδιωτική
κατανάλωση και τις επενδύσεις (κυρίως στις
κατασκευές) ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να
μετριαστεί τα έτη 2019 και 2020.
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