
26

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ*

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύμφωνα με τo Office for National Statistics, οι τουρίστες από το 

Η.Β. πραγματοποίησαν το 2020* 23,8 εκατ. διεθνή ταξίδια 

(-74% σε σύγκριση με το 2019, 93,1 εκατ.) και δαπάνησαν £13,8 

δισ. (-78% σε σύγκριση με το 2019, £ 62,3 δισ.). Το κύριο κίνητρο 

για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι διακοπές (60%) 

και ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (29%), τα 

επαγγελματικά ταξίδια (10%) και τα Λοιπά (2%). 

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 

2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά +20,9% (από 2,9 εκατ. το 2016 

σε 3,5 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις από το 

Ην. Βασίλειο κατέγραψαν μείωση κατά -69,5% (σε 1,1 εκατ.). Το 

μερίδιο αγοράς της βρετανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 

2020 ανήλθε στο 14,5%. Οι αφίξεις των τουριστών από το Ην. 

Βασίλειο το 2020 εμφάνισαν εποχικότητα, με το 66,5% να 

καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4

ήταν 10,9% και 22,6%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από το Ην. 

Βασίλειο στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: το Νότιο 

Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019 

σημείωθηκε αύξηση κατά +14,2% (από 26,6 εκατ. το 2016 σε 30,3 

εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά 

-65,6% (σε 10,4 εκατ.). Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς σε 

όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 16,3%. Η 

πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (73,5%) καταγράφεται στο Q3

ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 7,3% και 19,2%.

Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2016-2019 

εμφάνισαν αύξηση κατά +31,9% (από € 1,9 δισ. το 2016 σε 

€ 2,6 δισ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 μείωση 

κατά -70,5% (στα € 756 εκατ.). Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς 

το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 17,5%. Η πλειονότητα 

των διανυκτερεύσεων (77,5%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 6,8% και 15,7%.

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 Ηνωμένο Βασίλειο 1.068.581

% επί του συνόλου 14,5%

Top-3 προορισμοί το 2020 Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020 64.053.395

από Ηνωμένο Βασίλειο 10.446.512

% επί του συνόλου 16,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020 4.309.931.642

από Ηνωμένο Βασίλειο 755.817.765

% επί του συνόλου 17,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

* Η συλλογή δεδομένων από την Διεθνή Έρευνα Επιβατών (IPS) διακόπηκε στις 16

Μαρτίου του 2020. Για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020 τα

στοιχεία βασίζονται σε διοικητικές πηγές και χρήση μαθηματικών μοντέλων. Οι

εκτημήσεις πριν από το 2020 βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από την

Διεθνή Έρευνσ Επιβατών.

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/


27

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 

+9,1% (από € 671,7 το 2016 σε € 732,8 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση 

κατά -3,5% (στα € 707,3). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από το Ην. Βασίλειο το 2020 ήταν 

21,0% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 584,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+15,5% (από € 73,1 το 2016 σε € 84,5 το 2019). 

Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ 

σημείωσε μείωση κατά -14,4% (στα 

€ 72,4). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από το 

Ην. Βασίλειο το 2020 ήταν υψηλότερη κατά 

7,5% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της 

χώρας (€ 72,4, έναντι € 67,3). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των τουριστών 

από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2016-2019 

κατέγραψε μείωση κατά -5,6% (από 9,2 

διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,7 

διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την 

περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +12,7% (στις 9,8 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από το Ην. Βασίλειο το 

2020 ήταν υψηλότερη κατά 12,6% αυτής του 

συνόλου της χώρας (9,8 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η 

μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από το Ην. 

Βασίλειο 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 Ηνωμένο Βασίλειο 9,8

% του Μ.Ο της χώρας 112,6%

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 Ηνωμένο Βασίλειο 707,3

% του Μ.Ο της χώρας 121,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2020
67,3

από Ηνωμένο Βασίλειο 72,4

% του Μ.Ο της χώρας 107,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence


