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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύμφωνα με την Statistik Sentralbyra 2018, ο Νορβηγός 
τουρίστας είναι ένας πεπειραμένος ταξιδιώτης που 
θεωρεί τις διακοπές ως ένα απαραίτητο αγαθό και όχι ένα 
προϊόν πολυτελείας. Επίσης, στην νορβηγική αγορά 
παρατηρείται αλλαγή στις ταξιδιωτικές τάσεις, με μείωση 
της ζήτησης για πακέτα All – Inclusive και αύξηση του 
ενδιαφέροντος για εναλλακτικούς προορισμούς.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Νορβηγία κατέγραψε 
μείωση την περίοδο 2016-2018 κατά -5,3% (από 257 χιλ.
το 2016 σε 244 χιλ. το 2018).  Επιμέρους, 2017: -2,7% στις 
250 χιλ. και 2018: -2,7% στις 244 χιλ. Το μερίδιο αγοράς 
της Νορβηγίας στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018 
ανήλθε σε 0,8%, όταν το 2016 ήταν 1,0%. 

Οι αφίξεις από την Νορβηγία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 87,6% των αφίξεων για το 2018 να 
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τα Q1 και Q4 ήταν 1,2% και 11,3%.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα 
αποτελεί τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα 
ταξίδια από την Νορβηγία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές 
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ 
δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δημοφιλέστερους 
προορισμούς στην Ελλάδα των τουριστών από την 
Νορβηγία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 
την Νορβηγία, το 2018 καταγράφηκαν 2.209 χιλ. (-2,5%) με 
μερίδιο αγοράς 1,0% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 2.266 
χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,2%. Έντονη εποχικότητα 
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 90,3% των 
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και
Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 0,7%
και 9,0%.

Οι εισπράξεις από την Νορβηγία το 2018 άγγιξαν τα 
€ 165 εκ. (-7,5%) με μερίδιο αγοράς 1,1% όταν το 2016 το 
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 179 εκ. και μερίδιο αγοράς 
1,4%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 89,6% των εσόδων 
για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 0,7% και 9,7% 
αντίστοιχα. 

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Νορβηγία 165.487.921

% επί του συνόλου 1,1%

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

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Νορβηγία 243.531

% επί του συνόλου 0,8%

Top προορισμός το 2018 -

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Νορβηγία 2.209.044

% επί του συνόλου 1,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της 
νορβηγικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα 
€ 679,5, υψηλότερη κατά 30,8% από την ΜΚΔ 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των 
τουριστών από την Νορβηγία κατέγραψε 
μείωση κατά -2,3% (από € 695,7 το 2016 σε € 
679,5 το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από 
την Νορβηγία το 2018 ήταν υψηλότερη κατά 
8,6% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο 
της χώρας (€ 74,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο 
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των 
τουριστών από την Νορβηγία κατέγραψε 
μείωση κατά -5,2% (από 
€ 79,0 το 2016 σε € 74,9 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι 
τουρίστες από την Νορβηγία διέμειναν το 2018 
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,1 ημέρες (20,4%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των 
τουριστών από την Νορβηγία την περίοδο 2016-
2018 σημείωσε αύξηση κατά +3,0% (από 8,8 
ημέρες το 2016 σε 9,1 ημέρες το 2018).

Τέλος, όσον αφορά στην οικονομία, σύμφωνα με 
την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 2019 «Οι 
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην 
Ελλάδα το 2019», αυξητική είναι η πορεία του 
κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της νορβηγικής οικονομίας 
ενώ η ανεργία είναι σε καθοδική πορεία. Η 
ισοτιμία της Νορβηγικής Κορώνας σε σχέση με 
το Ευρώ παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα 
από το 2017 με μικρές αυξομειώσεις. Σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομία της 
Νορβηγίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω 
λόγω της δυναμικής της ιδιωτικής 
κατανάλωσης ως επακόλουθο της αύξησης της 
απασχόλησης, των μισθών και της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Νορβηγία 679,5

% του Μ.Ο της χώρας 130,8%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Νορβηγία 74,9

% του Μ.Ο της χώρας 108,6%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Νορβηγία 9,1

% του Μ.Ο της χώρας 120,4%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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