Επισκόπηση εξελίξεων
Δεκέμβριος 2019
Δείκτες διεθνών αφίξεων και εσόδων1
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας,

Σημαντική αύξηση των

οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν τον Νοέμβριο του

διεθνών αεροπορικών

2019, ήταν αυξημένες κατά +18,5%/+83 χιλ. χιλ. σε σχέση με τον

αφίξεων στον Δ.Α.Α. –

Νοέμβριο του 2018, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 531 χιλ. διεθνείς

και στο αεροδρόμιο

αεροπορικές αφίξεις.

Θεσσαλονίκης.

•

Η αύξηση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών,

όπου

παρουσιάστηκε

η

μεγαλύτερη

αύξηση

τόσο

σε

ποσοστιαία όσο και σε απόλυτη διαφορά +22,5%/+72 χιλ. φθάνοντας
τους 319 χιλ. επιβάτες
•

Από τα Περιφερειακά αεροδρόμια σημαντική κίνηση, αλλά και σημαντική
αύξηση, είχε μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με 119 χιλ.
επιβάτες (+14,1% / +15 χιλ.)

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2019, καταγράφηκαν 21 εκατ.

Αύξηση καταγράφεται και

διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +3,8%/+770 χιλ.

στο 11μηνο, λόγω -

επιβάτες η οποία οφείλεται στις αυξήσεις στα αεροδρόμια Αθηνών και

κυρίως- αυξήσεων στα

Θεσσαλονίκης.

αεροδρόμια Αθήνας και

•

Στην Αθήνα, την εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφονται 6,1 εκατ.

Θεσσαλονίκης.

αφίξεις (+12,2%/+665 χιλ.),
•

Στη Θεσσαλονίκη 2,2 εκατ. (+7,8%/+159 χιλ.) και

•

Στο

σύνολο

των

περιφερειακών

αεροδρομίων

14,9

εκατ.

(+0,7%/+105 χιλ.).
Συνεχίστηκε η αύξηση των οδικών αφίξεων για 5ο συνεχόμενο μήνα και τον

Η αύξηση των οδικών

Νοέμβριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι: καταγράφηκαν

αφίξεων για 5ο

επιπλέον +28 χιλ. οδικές αφίξεις (+4,8%), καθώς οι αφίξεις στην

συνεχόμενο μήνα τον

πλειονότητα των μεθοριακών σταθμών παρουσίασαν αύξηση, και το σύνολο

Νοέμβριο, οδήγησε σε

ανήλθε στις 614 χιλ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2019,

μείωση των απωλειών

καταγράφηκαν 11,8 εκατ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -0,9%/-

από την αρχή του έτους.

111 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2019 διαμορφώθηκε

ΤτΕ: Aύξηση των

στις 2.773 χιλ. ταξιδιώτες καταγράφοντας αύξηση +51 χιλ./+1,9% έναντι

αφίξεων και πολύ

2.722 χιλ. ταξιδιωτών

σημαντική αύξηση των

τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Την περίοδο

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά

εισπράξεων τόσο τον

+3,7 %/ + 1,0 εκατ. και διαμορφώθηκε στις 29.727

Οκτώβριο όσο και την

χιλ. ταξιδιώτες,

έναντι 28.680 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου

Τον Οκτώβριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 1.442 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά +4,1%/+57 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

Οι εισπράξεις πρώτου

μήνα

δεκάμηνου 2019 είναι

του

2018.

Την

περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

2019,

οι

ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +13,1%/+2.033 εκατ.

υψηλότερες από το

ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν

σύνολο του 2018.

στα 17.530 εκατ. ευρώ.
1

Λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται για την συλλογή διοικητικών στοιχείων και της
δειγματοληψίας της Έρευνας Συνόρων (EΣ) της ΤτΕ, τα διοικητικά στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα μεταξύ τους,
ούτε με αυτά της ΕΣ - βλ. σημείωση στην σελ. 3 του Δελτίου καθώς και εδώ για λεπτομέρειες.
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Δείκτης αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού
Τον Νοέμβριο του 2019, καταγράφηκαν 523 χιλ. αεροπορικές αφίξεις

Μείωση της αεροπορικής

εσωτερικού, παρουσιάζοντας μείωση -6,1% ή -34 χιλ. αφίξεις, σε σχέση

κίνησης εσωτερικού τον

με τον Νοέμβριο του 2018 που καταγράφηκαν 557 χιλ. αεροπορικές αφίξεις

Νοέμβριο και οριακή

εσωτερικού. Την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου του 2019, καταγράφηκαν

αύξηση στο 11μηνο

7,6 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +0,4%/+28 χιλ.
επιβάτες.

Δείκτες Ποιότητας Ξενοδοχείων
Τον Νοέμβριο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των

Υψηλότερη βαθμολογία

ανταγωνιστικών στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με

σημειώνουν τα ελληνικά

87,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 86,6% ενώ ακολουθούν η

ξενοδοχεία σε σχέση με

Κύπρος και η Ισπανία με 85,0% αντίστοιχα και η Ιταλία με 84,3%. Η Τουρκία

αυτά ανταγωνιστικών

κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 82,3% ενώ στην τελευταία θέση

προορισμών.

βρέθηκε η Γαλλία με 78,4%.
Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι

Ήπειρος και Κυκλάδες

Κυκλάδες με GRI 91,4% και την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για την

διατηρούν την

ηπειρωτική Ελλάδα η Ήπειρος με 90,0%

υψηλότερη βαθμολογία.

Άρης Ίκκος, ISHC
Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ
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