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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2005 - 2017

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Σερβία κατέγραψε 
την περίοδο 2005-2017 συνεχή αυξητική τάση, με 
εξαίρεση τα έτη: 2009: -17,9%, 2011: -2,1%, 2012: -10,3%, 
2015: -26,2% και 2016: -0,6%. Συγκεκριμένα, την περίοδο 
2005-2012 σημειώθηκε αύξηση στις αφίξεις τουριστών 
από την Σερβία κατά +204,6% (από 204 χιλ. το 2005 σε 
620 χιλ. το 2012) ενώ η τάση αυτή συνεχίστηκε και την 
περίοδο 2012-2017 (+74,0%, από 620 χιλ. το 2012 σε 
1.080 χιλ. το 2017). Το μερίδιο αγοράς της Σερβίας το 
2017 στον εισερχόμενο τουρισμό ανήλθε σε 4,0% όταν το 
2005 το μερίδιο αγοράς της ήταν 1,4% (+430,1%).

Οι αφίξεις από την Σερβία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 95,0% των αφίξεων το 2017 (έναντι 
80,4% το 2005) να καταγράφονται στην τουριστική 
περίοδο (Q2 και Q3) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1
και Q4 ήταν 1,6% και 3,5%.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2016, η Ελλάδα 
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα 
ταξίδια από την Σερβία (Outlook addendum «Οι 
προοπτικές του οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2018») 
ενώ ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα 
σύμφωνα με την ΤτΕ 2017, είναι η Κεντρική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 
την Σερβία, το 2017 καταγράφηκαν 9.555 χιλ. με μερίδιο 
αγοράς 4,6% όταν το 2005 είχαν καταγραφεί 1.952 χιλ.
και μερίδιο 1,3% (+389,4%). Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων για το 2017 (97,3%) καταγράφεται 
όπως είναι φυσικό στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) 
όπου σημειώνεται και ο υψηλότερος αριθμός τουριστών. 
Το 2017 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός 
διανυκτερεύσεων από την σέρβικη αγορά από την έναρξη 
της έρευνας συνόρων.

Οι εισπράξεις από την Σερβία το 2017 άγγιξαν τα 
€ 380 εκ. με μερίδιο αγοράς 2,7% όταν το 2005 το σύνολο 
των εισπράξεων ήταν € 110 εκ. και μερίδιο 1,0% 
(+244,1%). Στο Q2 και Q3 καταγράφεται το 95,7% των 
εσόδων από την αγορά της Σερβίας.

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αγορά 
της Σερβίας σημειώνει υψηλή εποχικότητα αφού για το 
2017 στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 95,0% των αφίξεων, 
το 97,3% των διανυκτερεύσεων και το 95,7% των 
εσόδων. Η υψηλή εποχικότητα υποδηλώνει την 
προτίμηση της σέρβικης αγοράς για διακοπές “Ήλιος & 
Θάλασσα” στην Ελλάδα.

Σύνολο Εισπράξεων 2017 14.202.420.436

από Σερβία 379.615.275

% επί του συνόλου 2,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Αφίξεων 2017 27.194.185

από Σερβία 1.079.879

% επί του συνόλου 4,0%

Top προορισμός το 2017 Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2017 209.855.157

από Σερβία 9.554.669

% επί του συνόλου 4,6%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
σέρβικη αγορά ανέρχεται στα € 351,5 (έναντι 
€ 541,5 το 2005, -35,1%), χαμηλότερη κατά 
-32,7% από την ΜΚΔ που καταγράφεται στο 
σύνολο της χώρας (€ 522,3). Η ΜΚΔ την περίοδο 
2005-2017 εμφανίζει πτωτική τάση (-35,1%, από 
€ 541,5 το 2005 σε € 351,5 το 2017), με εξαίρεση 
τα έτη 2007:+10,2%, 2008: +3,5%, 2009: +1,3%, 
2012: +9,0%, 2014: +8,8%, και 2015: +7,2%, με την 
υψηλότερη τιμή να καταγράφεται το 2005 
(€ 541,5) και την χαμηλότερη το 2011 (€ 328,4).

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη το 2017 για την αγορά 
της Σερβίας ανέρχεται στα € 39,7, χαμηλότερη 
κατά 41,3% από την ΜΗΔ που καταγράφηκε στο 
σύνολο της χώρας (€ 67,7). Παρόμοια είναι η 
εικόνα και στην ΜΗΔ (-29,7%, από € 56,5 το 2005 
σε € 39,7 το 2017), με εξαίρεση τα έτη 2008: 
+4,2%, 2009: +1,4%, 2012: +14,0%, 2014: +3,8%, 
2015: +9,9% και 2016: +1,3%, με την υψηλότερη 
τιμή να καταγράφεται το 2005 (€ 56,5) και την 
χαμηλότερη το 2011 (€ 37,0).

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι 
τουρίστες από την Σερβία διέμειναν το 2017 κατά 
μέσο όρο στην Ελλάδα 8,8 ημέρες (14,7%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας). 
Παρόμοια είναι η εικόνα και στην ΜΔΠ, αν και με 
πιο ήπιους ρυθμούς. Συγκεκριμένα, την περίοδο 
2005-2017 η ΜΔΠ σημείωσε μείωση, αν και με 
διακυμάνσεις, κατά -7,7% (από 9,6 ημέρες το 2005 
σε 8,8 ημέρες το 2017). Η υψηλότερη ΜΔΠ της 
σέρβικης αγοράς καταγράφηκε το 2005 (9,6 
ημέρες) και η χαμηλότερη το 2006 (7,6 ημέρες).

Τέλος, όσον αφορά τις προοπτικές της 
οικονομίας της Σερβίας, σύμφωνα με την μελέτη 
του ΙΝΣΕΤΕ, Outlook addendum «Οι προοπτικές 
του οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2018»,
αυτή βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης (βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος και της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, υψηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης και μείωση της ανεργίας), 
κεφαλαιοποιώντας την πρόοδο που σημείωσε την 
τελευταία τριετία στα πλαίσια του προγράμματος 
προληπτικής γραμμής που είχε με το ΔΝΤ και της 
προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων.
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Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2017
522,3

από Σερβία 351,5

% του Μ.Ο της χώρας 67,3%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2017
67,7

από Σερβία 39,7

% του Μ.Ο της χώρας 58,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2017
7,7

από Σερβία 8,8

% του Μ.Ο της χώρας 114,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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