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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ*

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύμφωνα με την Swedavia, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 3,2 εκατ.

διεθνή αεροπορικά ταξίδια από τα αεροδρόμια τα οποία 

διαχειρίζεται, -77% σε σύγκριση με το 2019. Οι κυριότεροι 

προορισμοί ήταν η Γερμανία (12,8%), η Ισπανία (11,6%) και το Ην. 

Βασίλειο (8,4%). Ο εσωτερικός τουρισμός εξακολουθεί να 

παραμένει ελκυστικός καιι το 2021, με 8 στους 10 σουηδούς να 

σκέφτονται να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην 

Σουηδία. Από την άλλη πλευρά ο αντίκτυπος της πανδημίας 

ευνοεί την δημοτικότητα των ασφαλών προορισμών.

Το ενδιαφέρον των Σουηδών για ταξίδια παραμένει, αλλά οι 

λόγοι για τους οποίους ταξιδεύουν έχουν αλλάξει. Το γεγονός 

ότι θέλουν να γνωρίσουν νέους προορισμούς και να αποφύγουν 

μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί είναι κάτι που λαμβάνουν 

υπόψιν, όπως και η αυξανόμενη τάση για νέες εμπειρίες. 

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται για το περιβάλλον και την 

βιωσιμότητα κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στις στρατηγικές 

προσφοράς και marketing των κυριότερων φορέων της αγοράς.

Οι αφίξεις από την Σουηδία την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν 

οριακή μείωση κατά -0,2% (από 413 χιλ. το 2016 σε 412 χιλ. το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -88,3% (σε 48 

χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της σουηδικής αγοράς για το 2020 

ανήλθε σε 0,7%, όταν το 2016 ήταν 1,7% και το 2019 1,3%. 

Οι αφίξεις από την Σουηδία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 54,0%

να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και 

Q4 ήταν 29,8% και 16,1%.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 

Σουηδία, το 2019 καταγράφηκαν 3.675 χιλ. (+5,9% σε σύγκριση με 

το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,0% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 

3.472 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,8%. Αντίθετα, την περίοδο 2019-

2020 σημειώθηκε μείωση των διανυκτερεύσεων από την Σουηδία 

κατά -83,3% (σε 614 χιλ.) με το μερίδιο της να ανέρχεται σε 1,0%. 

To 61,5% των διανυκτερεύσεων για το 2020 σημειώθηκε στο Q3

ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφηκε το 23,9% και 14,6%. 

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 σημειώθηκε 

αύξηση κατά +16,7% (από € 221 εκατ. το 2016 σε € 258 εκατ. το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -89,3% (σε € 28 

εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της Σουηδίας ανήλθε το 2020 σε 0,6% 

όταν το 2016 ήταν 1,7% και το 2019 1,5%. Η πλειονότητα των 

εισπράξεων (74,9%) για το 2020 καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1

και Q4 καταγράφηκαν το 13,5% και 11,6% των εισπράξεων 

αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα

λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Σύνολο Αφίξεων 2020 7.374.472

από Σουηδία 48.197

% επί του συνόλου 0,7%

Top-3 προορισμοί το 2020 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020 64.053.395

από Σουηδία 614.039

% επί του συνόλου 1,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020 4.309.931.642

από Σουηδία 27.700.892

% επί του συνόλου 0,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 

+16,9% (από € 535,6 το 2016 σε € 626,3 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση 

κατά -8,2% (στα € 574,7). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Σουηδία το 2020 ήταν 

1,7% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 574,7 έναντι € 584,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+10,3% (από € 63,7 το 2016 σε € 70,3 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ 

σημείωσε μείωση κατά -35,8% (στα € 45,1). 

Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την 

Σουηδία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 

33,0% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο 

της χώρας (€ 45,1 έναντι € 67,3). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+6,0% (από 8,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 

8,9 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την 

περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +43,0% (στις 12,7 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Σουηδία το 

2020 ήταν υψηλότερη κατά 46,7% αυτής του 

συνόλου της χώρας (12,7 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η 

μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Σουηδία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην 

μείωση της Μέσης Δαπάνης ανά 

Διανυκτέρευση αφού η Μέση Διάρκεια 

Παραμονής κατέγραψε αύξηση.
Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2020
8,7

από Σουηδία 12,7

% του Μ.Ο της χώρας 146,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence *Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι

δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2020
584,4

από Σουηδία 574,7

% του Μ.Ο της χώρας 98,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2020
67,3

από Σουηδία 45,1

% του Μ.Ο της χώρας 67,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence


