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Οι διεθνείς μετακινήσεις των Αμερικανών περιορίζονται 
λόγω της υψηλής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας 
αγοράς, της περιορισμένης περιόδου αδείας (10 – 15 
ημέρες) και του χαμηλού ποσοστού του πληθυσμού που 
διαθέτει διαβατήριο (45%). Για την αγορά των ΗΠΑ, ο 
τουρισμός δεν θεωρείται ως προτεραιότητα, καθώς 
έρχεται 4ος (έναντι της 5ης θέσης το 2015) στον κατάλογο 
προτιμήσεων μετά τη νυχτερινή ζωή, τη βελτίωση της 
κατοικίας και τις αγορές ηλεκτρονικών συσκευών (Phocus 
Wright U.S. Consumer Travel Report 2017).

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση 
την περίοδο 2016-2018 κατά +40,9% (από 779 χιλ. το 2016 
σε 1,1 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +11,1% στις 865 
χιλ. και 2018: +26,9% στο 1,1 εκατ. Το μερίδιο αγοράς της 
αμερικάνικης αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το 
2018 ήταν 3,6% έναντι 3,1% το 2016.

Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφανίζουν εποχικότητα -αν και όχι 
τόσο έντονη- με το 71,1% των αφίξεων για το 2018 να 
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για 
το Q1 και Q4 ήταν 6,5% και 22,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
οι αφίξεις στο Q4 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ¼ των 
αφίξεων του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί 
τον 22ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια 
από τις ΗΠΑ και τον 3ο για ταξίδια στην Μεσόγειο (Outlook 
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην 
Ελλάδα το 2019»), ενώ οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην 
Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2018 είναι: η Αττική, το Νότιο 
Αιγαίο και η Πελοπόννησος.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από τις 
ΗΠΑ, το 2018 καταγράφηκαν 11.669 χιλ. (+42,7%) με 
μερίδιο αγοράς 5,1% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 8.178 
χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,3%. Παρόμοια είναι η εποχικότητα 
και στις διανυκτερεύσεις, με το 73,0% να καταγράφεται 
στα Q2 και Q3 για το 2018 ενώ, αντίστοιχα, στα Q1 και Q4
καταγράφεται το 6,4% και 20,7%.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ το 2018 άγγιξαν τα 
€ 1.040 εκ. (+42,9%) με μερίδιο αγοράς 6,6% όταν το 2016 
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 728 εκ. και μερίδιο 
αγοράς 5,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 75,8% των 
εσόδων για το 2018 από την αγορά των ΗΠΑ ενώ στα Q1
και Q4 το 3,3% και 20,8% αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από ΗΠΑ 1.040.070.267

% επί του συνόλου 6,6%

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

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από ΗΠΑ 1.097.445

% επί του συνόλου 3,6%

Top-3 προορισμοί το 2018
Αττική, Νότιο Αιγαίο, 

Πελοπόννησος

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από ΗΠΑ 11.668.518

% επί του συνόλου 5,1%

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/USA.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
αμερικάνικη αγορά το 2018 ανέρχεται στα 
€ 947,7, υψηλότερη κατά 82,4% από την ΜΚΔ 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των 
τουριστών από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση 
κατά +1,4% (από € 934,9 το 2016 σε € 947,7
το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών 
από τις ΗΠΑ το 2018 είναι υψηλότερη κατά 
29,3% από αυτή που καταγράφεται στο 
σύνολο της χώρας (€ 89,1, έναντι € 69,0). Την 
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη 
των τουριστών από τις ΗΠΑ κατέγραψε 
οριακή αύξηση κατά +0,1% (από € 89,0 το 
2016 σε € 89,1 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια 
Παραμονής, οι τουρίστες από τις ΗΠΑ 
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην 
Ελλάδα 10,6 ημέρες (41,1% υψηλότερα από 
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). 
Παρόμοια είναι η εικόνα και στην ΜΔΠ: +1,2%
(από 10,5 ημέρες το 2016 σε 10,6 ημέρες το 
2018). 

Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας 
των ΗΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του 
ΙΝΣΕΤΕ Outlook 2019 «Οι προοπτικές του 
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 
2019», η εικόνα είναι θετική λόγω της 
θετικής οικονομικής συγκυρίας (βελτίωση 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μείωση της 
ανεργίας και αύξηση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ). 
Παράλληλα, ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ 
τόσο με την Κίνα όσο και με την Ευρώπη 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία 
της.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από ΗΠΑ 947,7

% του Μ.Ο της χώρας 182,4%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από ΗΠΑ 89,1

% του Μ.Ο της χώρας 129,3%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από ΗΠΑ 10,6

% του Μ.Ο της χώρας 141,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

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

