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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ*

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύμφωνα με την NTTO (National Travel and Tourism Office), οι 
τουρίστες από τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν το 2020 33,5 εκατ.
διεθνή ταξίδια (-66,3% σε σύγκριση με το 2019, 99,3 εκατ.). Οι 
κυριότεροι προορισμοί για το 2020 ήταν το Μεξικό (65%), η 
Καραϊβική (9%), η Ευρώπη (8%) και ο Καναδάς (6%). Το 53%
των διεθνών ταξιδίων για το 2020 πραγματοποιήθηκε οδικώς
ενώ το υπόλοιπο 47% με αεροπλάνο. Για την αγορά των ΗΠΑ, 
ο τουρισμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός, ευρισκόμενος το 
2019 στην κορυφή των προτιμήσεων (έναντι της 2ης θέσης το 
2018, μετά την νυχτερινή ζωή), (Phocuswright U.S. Consumer 
Travel Report 2020).

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση 
την περίοδο 2016-2019 κατά +51,4% (από 779 χιλ. το 2016 σε 
1,2 εκατ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 οι 
αφίξεις από τις ΗΠΑ συρρικνώθηκαν κατά 91,0% (σε 107 χιλ.). 
Το μερίδιο αγοράς της αμερικάνικης αγοράς για το 2020 
ανήλθε στο 1,4% όταν το 2016 ήταν 3,1% και το 2019 3,8%.

Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, το 80,7% των αφίξεων 
από τις ΗΠΑ σημειώθηκε στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τα Q3 και Q4 ήταν 9,9% και 9,4%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από τις ΗΠΑ 
στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: η Αττική και το 
Νότιο Αιγαίο.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από τις 
ΗΠΑ, το 2019 καταγράφηκαν 12.457 χιλ. (+52,3% σε σύγκριση 
με το 2016) με μερίδιο αγοράς 5,4% όταν το 2016 είχαν 
καταγραφεί 8.178 χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,3%. Την περίοδο 
2019-2020 οι διανυκτερεύσεις εμφάνισαν πτώση κατά -88,8%
(σε 1,4 εκατ.) με το μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς να 
ανέρχεται σε 2,2%. Το 59,0% των διανυκτερεύσεων 
καταγράφηκε στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2 και 
Q4 ήταν 19,4% και 21,7%.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ την περίοδο 2016-2019 εμφάνισαν 
αύξηση κατά +63,3% (από € 728 εκατ. το 2016 σε € 1,2 δισ. το 
2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά 
-92,8% (σε € 86 εκατ.). Το μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς 
το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 2,0% όταν το 2016 
ήταν 5,7% και το 2019 6,7%. Η πλειονότητα των εισπράξεων 
καταγράφηκε στο Q1 (69,9%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα 
Q3 και Q4 ήταν 18,5% και 11,6%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2020 7.374.472

από ΗΠΑ 106.574

% επί του συνόλου 1,4%

Top-3 προορισμοί το 2020 Αττική, Νότιο Αιγαίο

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

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

λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020 64.053.395

από ΗΠΑ 1.395.689

% επί του συνόλου 2,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020 4.309.931.642

από ΗΠΑ 86.063.431

% επί του συνόλου 2,0%

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 
+7,8% (από € 934,9 το 2016 σε € 1.008,2 το 
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση 
κατά -19,9% (στα € 807,5). Η ΜΚΔ των 
τουριστών από τις ΗΠΑ το 2020 ήταν 38,2%
υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας 
(€ 807,5 έναντι € 584,4) ενώ παράλληλα ήταν 
και η 3η υψηλότερη από όλες τις 
εξεταζόμενες αγορές για το 2020. 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 
+7,2% (από € 89,0 το 2016 σε € 95,4 το 2019). 
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ 
σημείωσε μείωση κατά -35,4% (στα € 61,7). 
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από τις ΗΠΑ 
το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 8,4% αυτής 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 61,7 έναντι € 67,3). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 
2016-2019 κατέγραψε οριακή αύξηση κατά 
+0,6% (από 10,5 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 
10,6 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα 
την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε 
αύξηση κατά +23,9% (στις 13,1 
διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 
από τις ΗΠΑ το 2020 ήταν υψηλότερη κατά 
50,8% αυτής του συνόλου της χώρας (13,1 
διανυκτερεύσεις έναντι 8,7 
διανυκτερεύσεις) ενώ παράλληλα ήταν και η 
3η υψηλότερη ΜΔΠ από όλες τις 
εξεταζόμενες αγορές για το 2020.

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η 
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από τις 
ΗΠΑ οφείλεται στην μείωση της Μέσης 
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση 
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2020
8,7

από ΗΠΑ 13,1

% του Μ.Ο της χώρας 150,8%

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 ΗΠΑ 807,5

% του Μ.Ο της χώρας 138,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2020
67,3

από ΗΠΑ 61,7

% του Μ.Ο της χώρας 91,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence


