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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύμφωνα με την Swedavia, οι Σουηδοί το 2018 
πραγματοποίησαν 14,2 εκατ. διεθνή ταξίδια. Το ταξίδι 
στο εξωτερικό αποτελεί προτεραιότητα στις εγχώριες 
δαπάνες των Σουηδών. Οι υψηλές θερμοκρασίες του 
προηγούμενου καλοκαιριού που επικράτησαν στην 
Σουηδία, επηρέασαν τις κρατήσεις και ενίσχυσαν την 
τάση συμπλήρωσης των διακοπών Ήλιος & Θάλασσα με 
την αναζήτηση νέων εμπειριών, οι οποίες παράλληλα 
οδήγησαν σε αύξηση κρατήσεων σε εξωτικούς 
προορισμούς. Η ίδια τάση αναμένεται και για το 2019.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Σουηδία το 2018
κατέγραψε αύξηση κατά +23,2% (από 413 χιλ. το 2016 σε 
509 χιλ. το 2018). Το μερίδιο αγοράς της Σουηδίας 
παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,7% τα έτη 2016 και 2018.

Οι αφίξεις από την Σουηδία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 86,5% των αφίξεων να καταγράφεται 
στα  Q2 και Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 2,5% και 11,0% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα 
αποτελεί τον 9ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα 
ταξίδια από την Σουηδία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές 
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019»). Δεν 
υπάρχουν στοιχεία με τους δημοφιλέστερους 
προορισμούς των Σουηδών στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 
την Σουηδία, το 2018 καταγράφηκαν 4.095 χιλ. (+17,9%) 
με μερίδιο αγοράς 1,8%, αμετάβλητο σε σύγκριση με το 
2016 (3.472 χιλ.). Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων 
για το 2018 (87,4%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στα 
Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) ενώ τα Q1 και Q4
κατέγραψαν το 2,4% και το 10,1% αντίστοιχα.

Οι εισπράξεις από την Σουηδία το 2018 άγγιξαν τα 
€ 279 εκ. (ρεκόρ εισπράξεων, +25,9%) με μερίδιο αγοράς 
1,8% όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 221 
εκ. και μερίδιο αγοράς 1,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται 
το 87,5% των εσόδων από την αγορά της Σουηδίας ενώ 
αντίστοιχα στα Q1 και Q4 το 2,1% και 10,4%.

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Σουηδία 278.554.309

% επί του συνόλου 1,8%

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

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Σουηδία 508.794

% επί του συνόλου 1,7%

Top-3 προορισμοί το 2018 -

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Σουηδία 4.094.577

% επί του συνόλου 1,8%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_updated.pdf
http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/Sweden.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της 
σουηδικής αγοράς το 2018 ανέρχεται στα 
€ 547,5, υψηλότερη κατά 5,4% από την ΜΚΔ 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των 
τουριστών από την Σουηδία κατέγραψε αύξηση 
κατά +2,2% (από € 535,6 το 2016 σε € 547,5 το 
2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από 
την Σουηδία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά 
1,3% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο 
της χώρας (€ 68,0 έναντι € 69,0). Την περίοδο 
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των 
τουριστών από την Σουηδία κατέγραψε αύξηση 
κατά +6,8% (από € 63,7 το 2016 σε € 68,0 το 
2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, 
οι τουρίστες από την Σουηδία διέμειναν το 
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 8,0 ημέρες
(6,8% υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας,
7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των 
τουριστών από την Σουηδία την περίοδο 2016-
2018 σημείωσε μείωση κατά -4,2% (από 8,4 
ημέρες το 2016 σε 8,0 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» τα τελευταία χρόνια η 
σουηδική οικονομία, παρουσιάζει θετικές 
επιδόσεις με μείωση της ανεργίας και αύξηση 
του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. Παρόλα αυτά η 
Σουηδική Κορώνα υποτιμάται έναντι του Ευρώ 
ενώ και ο δείκτης καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης έχει επιδεινωθεί. Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομική 
ανάπτυξη στην Σουηδία αναμένεται να 
επιβραδυνθεί αισθητά το 2019, καθώς η 
εγχώρια ζήτηση μειώνεται, προτού αυξηθεί 
ελαφρά το 2020.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Σουηδία 547,5

% του Μ.Ο της χώρας 105,4%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Σουηδία 68,0

% του Μ.Ο της χώρας 98,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Σουηδία 8,0

% του Μ.Ο της χώρας 106,8%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

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

