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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%.

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%.

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.

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%
αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Βόρεια Μακεδονία 155.257.996

% επί του συνόλου 1,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Βόρεια Μακεδονία 1.187.239

% επί του συνόλου 3,9%

Top προορισμός το 2018 Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Βόρεια Μακεδονία 3.235.341

% επί του συνόλου 1,4%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_Addendum.pdf
http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/FYROM.pdf


65

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). 

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.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Βόρεια Μακεδονία 130,8

% του Μ.Ο της χώρας 25,2%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Βόρεια Μακεδονία 48,0

% του Μ.Ο της χώρας 69,6%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Βόρεια Μακεδονία 2,7

% του Μ.Ο της χώρας 36,2%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_Addendum.pdf

