
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρουμανία κατέγραψε 
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +35,4% (από 1,0 
εκατ. το 2016 σε 1,4 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: 
+12,0% στο 1,1 εκατ. και 2018: +20,9% στο 1,4 εκατ. Το 
μερίδιο αγοράς της Ρουμανίας στον εισερχόμενο 
τουρισμό για το 2018 ήταν 4,6% όταν το 2016 ήταν 4,1%.

Οι αφίξεις από την Ρουμμανία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 87,5% των αφίξεων για το 2018 να 
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 
για το Q1 και Q4 ήταν 4,7% και 7,8%. 

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα 
αποτελεί τον 2ο πιο δημοφιλή προορισμό μετά την 
Ουγγαρία για εξερχόμενα ταξίδια από την Ρουμανία 
(Outlook 2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου οδικού 
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι δημοφιλέστεροι 
προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018, είναι 
η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
και η Δυτική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 
την Ρουμανία, το 2018 καταγράφηκαν 8.506 χιλ. (+24,4%)
και μερίδιο αγοράς 3,7% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 
6.835 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,6%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (91,9%) όπως είναι φυσικό 
καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τα Q1 και Q4 ήταν 2,7% και 5,5%. 

Οι εισπράξεις από την Ρουμανία το 2018 άγγιξαν τα € 450 
εκ. (+15,0%) και μερίδιο αγοράς 2,9% όταν το 2016 το 
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 391 εκ. και μερίδιο 
αγοράς 3,1%. Η έντονη εποχικότητα καταγράφεται και 
στα στοιχεία των εσόδων: Q1: 4,0%, Q2: 18,1%, Q3: 71,0%
και Q4: 7,0%.

Συμπερασματικά, η έντονη εποχικότητα της ρουμάνικης 
αγοράς που είναι εστιασμένη στην τουριστική περίοδο 
(Q2 και Q3), αφίξεις 87,5%, διανυκτερεύσεις 91,9% και 
έσοδα 89,0%, υποδηλώνει τον προσανατολισμό της στο 
κυρίαρχο προϊόν Ήλιος & Θάλασσα.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Ρουμανία 450.012.577

% επί του συνόλου 2,9%

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

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Ρουμανία 1.389.398

% επί του συνόλου 4,6%

Top-3 προορισμοί το 2018
Κεν. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία & 

Θράκη, Δυτ. Μακεδονία

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Ρουμανία 8.506.119

% επί του συνόλου 3,7%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - 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/Romania.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της 
ρουμάνικης αγοράς το 2018 ανέρχεται στα 
€ 323,9, χαμηλότερη κατά 37,7% από την ΜΚΔ που 
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 519,6). 
Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών από 
την Ρουμανία κατέγραψε μείωση κατά -15,1% (από 
€ 381,3 το 2016 σε € 323,9 το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από την 
Ρουμανία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά 23,3%
από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της 
χώρας (€ 52,9 έναντι € 69,0). Την περίοδο 2016-
2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών 
από την Ρουμανία κατέγραψε μείωση κατά -7,6%
(από € 57,2 το 2016 σε € 52,9 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι 
τουρίστες από την Ρουμανία διέμειναν το 2018 
κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 6,1 ημέρες (18,8%
χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5
ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των 
τουριστών από την Ρουμανία την περίοδο 2016-
2018 σημείωσε μείωση κατά -8,1% (από 6,7 
ημέρες το 2016 σε 6,1 ημέρες το 2018).

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της 
οικονομίας της Ρουμανίας, σύμφωνα με την 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, Outlook addendum «Οι 
προοπτικές του εισερχόμενου οδικού τουρισμού 
στην Ελλάδα το 2019», αυτή βρίσκεται σε φάση 
επιβράδυνσης (υποτίμηση του Λέου έναντι του 
Ευρώ, επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του 
ΑΕΠ και πρόβλεψη για αύξηση του δείκτη 
ανεργίας), λόγω αναβολής εφαρμογής πιο 
περιοριστικών δημοσιονομικών και νομισματικών 
πολιτικών που όμως είναι λιγότερο απότομη από 
τις αρχικές εκτιμήσεις και, εφ’ όσον οι 
προβλέψεις επιβεβαιωθούν, ο ρυθμός ανάπτυξης 
θα παραμείνει στα επίπεδα του 3% ενώ η ανεργία 
θα παραμείνει στα επίπεδα του 5%.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Ρουμανία 323,9

% του Μ.Ο της χώρας 62,3%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Ρουμανία 52,9

% του Μ.Ο της χώρας 76,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Ρουμανία 6,1

% του Μ.Ο της χώρας 81,2%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

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

