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*

κατά φθίνουσα σειρά συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα

Η Πανδημία του κορονοϊού και ο τουρισμός
Αναμφίβολα, σε παγκόσμιο επίπεδο ο κλάδος των τουριστικών υπηρεσιών ήταν αυτός ο οποίος
δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα από την έναρξη της πανδημίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), ο παγκόσμιος τουρισμός την περιόδο 2019-2020 κατέγραψε
μείωση διεθνών αφίξεων κατά -74% το οποίο μεταφράζεται σε απώλειες περίπου 1,08 δισ.
διεθνών αφίξεων, λόγω της άνευ προηγουμένου πτώσης της ζήτησης και των εκτεταμένων
ταξιδιωτικών περιορισμών. Η κατάρρευση του παγκόσμιου τουρισμού, μεταφράζεται σε
απώλειες $ 1,3 τρισ. σε έσοδα από εξαγωγές, 11 φορές περισσότερα από τις απώλειες που
καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009.
Σε αυτό το δυσμενές τουριστικό περιβάλλον, ο ελληνικός τουρισμός δεν θα μπορούσε να μείνει
αλώβητος, διακόπτοντας την ανοδική πορεία που κατέγραψαν στο σύνολο τους τα τουριστικά
μεγέθη της χώρας έως και τον Φεβρουάριο του 2020. Συγκεκριμένα, ο ελληνικός τουρισμός την
περίοδο 2019-2020, κατέγραψε μείωση αφίξεων κατά -76,5% (από 31.348 χιλ. το 2019 σε 7.375
χιλ. το 2020) και μείωση εισπράξεων κατά -75,8% (από € 17.680 εκατ. το 2019 σε € 4.275 εκατ. το
2020).
Υπό αυτό το πρίσμα, το 2019 αναδεικνύεται ως έτος αναφοράς για την σύγκριση με τα επόμενα
χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επάνοδο του τουρισμού στα προ-κρίσης επίπεδα. Ως
εκ τούτου, στην παρούσα μελέτη, η ανάλυση των τουριστικών στοιχείων αφορά δύο χρονικές

περιόδους. Την περίοδο 2016-2019 η οποία αφορά στα μεγέθη πριν την πανδημία και την περίοδο
2019-2020 η οποία συγκρίνει τα στοιχεία του 2019 (τελευταίο έτος πριν την πανδημία, κατά το
οποίο ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε τα υψηλότερα καταγεγραμμένα επίπεδα αφίξεων,
διανυκτερεύσεων και εσόδων) με το 2020 (έτος της πανδημίας).
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Εισαγωγή -1
Η Τράπεζα της Ελλάδας κάθε χρόνο ανακοινώνει τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού
στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης επισκεπτών (Αγορά). Η συγκέντρωση και επεξεργασία
ταξιδιωτικών στοιχείων, όπως αυτά συλλέγονται μέσω της Έρευνας Συνόρων, ξεκίνησε το 2005

και έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδας συγκεντρώνει στοιχεία για την κατανομή των ταξιδιωτικών
αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων των εισερχόμενων τουριστών ανά αγορά. Η συνολική
καταγραφή γίνεται για τις 25 μεγαλύτερες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα που
αντιπροσωπεύουν το 94,5% των αφίξεων, το 92,7% των διανυκτερεύσεων και το 94,3% των
εισπράξεων. Σε ότι αφορά τις επιμέρους αγορές, η ανάλυση σε τριμηνιαίο επίπεδο γίνεται για τις

19

μεγαλύτερες

αγορές

του

εισερχόμενου

τουρισμού

στην

Ελλάδα

(λόγω

χαμηλής

αντιπροσωπευτικότητας των υπόλοιπων αγορών στα επιμέρους τρίμηνα), που αντιπροσωπεύουν
το 73,7% των αφίξεων, το 84,8% των διανυκτερεύσεων και το 85,0% του συνόλου των εισπράξεων
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το 2020.
Η παρούσα μελέτη1 παραθέτει τα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού συνολικά καθώς και για

τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές
Χώρες. Επίσης, αναλύονται στοιχεία ανά εξεταζόμενη αγορά (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
δαπάνης στην Ελλάδα), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις:
• Αφίξεις,
• Διανυκτερεύσεις και

• Εισπράξεις.
καθώς και την ανάλυση των βασικών δεικτών:
• Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη (ΜΚΔ),
• Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και
• Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ).
1 Χρησιμοποιήθηκαν οι Πίνακες της Ενότητας Ταξιδιωτικές Εισπράξεις – βασικά μεγέθη που ευρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Τράπεζας της

Ελλάδας: https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/travelling.aspx. Για λόγους που σχετίζονται με τον τρόπο που γίνεται η
έρευνα δεν δίδονται στοιχεία για όλες τις αγορές, παρά μόνο για αυτές που τα στοιχεία είναι στατιστικά σημαντικά. Επίσης, στην ανάλυση των
εξεταζόμενων αγορών που ακολουθεί δεν προσμετρώνται τα μεγέθη από επισκέπτες με Κρουαζιέρες.
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Εισαγωγή -2
Για κάθε αγορά τα στοιχεία αποτυπώνονται σε δύο σελίδες ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια
εποπτική εικόνα για την εκάστοτε εξεταζόμενη αγορά.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι μετά την απόφαση του Ην. Βασιλείου για έξοδο της
χώρας από την ΕΕ, τα στοιχεία του Ην. Βασιλείου που δημοσιεύονταν από την Τράπεζα της
Ελλάδας στην κατηγορία ¨Χώρες της ΕΕ εκτός της Ζώνης του Ευρώ¨ μετακινήθηκαν στην
κατηγορία ¨Λοιπές Χώρες¨. Ως εκ τούτου τα στοιχεία της παρούσας μελέτης στις ευρείες αγορές
(Χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης και Λοιπές Χώρες) δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα

στοιχεία των μελετών των προηγούμενων ετών.
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Μεθοδολογία Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - 1
Η Έρευνα Συνόρων (ΕΣ) πραγματοποιείται από την ΤτΕ μετά την είσοδο της Ελλάδας στο Ευρώ,
ως ένας τρόπος εκτίμησης του «τουριστικού συναλλάγματος» που εισρέει στην χώρα, δηλαδή
των εισπράξεων από τουρίστες τρίτων χωρών. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι ο
υπολογισμός των εσόδων με συνέπεια να μην αναλύονται τουριστικά στοιχεία όπως προφίλ

επισκέπτη, επαναληψιμότητα, κατανομή διάρκειας ταξιδιών κλπ. Η μεθοδολογία της ΕΣ έχει
εγκριθεί από την ΕΕ και χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 15 χώρες της ΕΕ1.
Η ΕΣ είναι δειγματοληπτική (~30.000 ερωτηματολόγια το 2020) και πραγματοποιείται στα
σημεία εξόδου από την χώρα, ώστε οι ερωτώμενοι να δώσουν εκτίμηση της συνολικής δαπάνης
τους. Το δείγμα της ΕΣ αποτελείται από «μη κατοίκους» (non-residents) που δεν διέρχονται
transit την Ελλάδα – μπορεί όμως και να επισκέπτονται την χώρα χωρίς διανυκτέρευση, π.χ. για

ψώνια ή για επαγγελματικό σκοπό. Επίσης οι ερωτώμενοι δεν είναι απαραίτητα τουρίστες αλλά
μπορεί να είναι και ταξιδιώτες (π.χ. οδηγός φορτηγού). Τέλος, ως «μη κάτοικος» θεωρείται και
Έλλην υπήκοος, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ενώ αντίθετα αλλοδαπός μετανάστης στην
Ελλάδα θεωρείται «κάτοικος» και δεν συμμετέχει στην έρευνα.
Παρά το μέγεθος του δείγματος, λόγω των πολλαπλών σημείων εξόδου από την χώρα, η
δειγματοληψία δεν πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε όλα τα σημεία εξόδου
αλλά καθορίζεται ανάλογα με την ροή των «μη κατοίκων» στα σημεία αυτά. Για τον καθορισμό
της δειγματοληψίας λαμβάνονται υπόψη:
• για τα αεροπορικά στοιχεία, ο προγραμματισμός πτήσεων,
• για τα οδικά στοιχεία, στοιχεία εκτίμησης ημερών / ωρών υψηλής και χαμηλής κίνησης
στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς,
• για τα λιμενικά στοιχεία, ο προγραμματισμός των δρομολογίων.
Η αναγωγή από το δείγμα στο σύνολο γίνεται βάσει των ακόλουθων στοιχείων:
• για τα αεροπορικά στοιχεία, βάσει των στοιχείων αναχωρήσεων ΥΠΑ,
• για τα οδικά στοιχεία, βάσει των στοιχείων αναχωρήσεων των μεθοριακών σταθμών,
• για τα λιμενικά στοιχεία, βάσει των στοιχείων αναχωρήσεων των αρμόδιων Λιμενικών
Αρχών.
1Για

λεπτομερή παρουσίαση της μεθοδολογίας βλ. http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200607.pdf
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Μεθοδολογία Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - 2
Αναφορικά με τα στοιχεία δαπάνης, οι ερωτώμενοι δίνουν εκτίμηση:

• της συνολικής δαπάνης τους,
• του μέρους αυτής που ξοδεύτηκε εκτός Ελλάδας και της σχετικής κατανομής της,
• την κατανομή μεταξύ αεροπορικού, διαμονής και out of pocket στην Ελλάδα, στο βαθμό που το
γνωρίζουν,
• την κατανομή της δαπάνης στην Ελλάδα σε διαμονή, F&B, μεταφορές, διασκέδαση,
καταστήματα.

Αν ο ερωτώμενος έχει αγοράσει πακέτο αεροπορικό και διαμονή, ο διαχωρισμός σε αεροπορικό
(εκτός χώρας) και διαμονή (εντός χώρας) γίνεται βάσει εκτίμησης του κόστους των
αεροπορικών στοιχείων. Το κόστος αυτό εκτίμαται βάσει έρευνας στο διαδίκτυο που
πραγματοποιείται περιοδικά από 6 μήνες έως 1 μήνα νωρίτερα από τον μήνα που γίνεται η
μέτρηση. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών (βάσει οδηγίας ΔΝΤ για την
κατάρτιση του Ισοζυγίου) δεν προσμετρώνται στις Ταξιδιωτικές Εισπράξεις αλλά στις

Μεταφορές. Στην μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία το
2019» γίνεται η σχετική προσαρμογή.
Σύμφωνα με την ΤτΕ γίνεται τακτικός έλεγχος (mirror statistics) των αποτελεσμάτων της ΕΣ με
τις αντίστοιχες έρευνες άλλων χωρών και δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες αποκλίσεις.
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ΣΥΝΟΨΗ - 1
Βασικά Μεγέθη
Η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια ανακόπηκε απότομα το 2020 ως
επακόλουθο, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, της πανδημίας του κορονοϊού που επηρέασε
την τουριστική κίνηση σε Παγκόσμιο επίπεδο. Επιμέρους, την περίοδο 2016-2019 ο ελληνικός
τουρισμός μεγεθύνθηκε τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο διανυκτερεύσεων και
εισπράξεων. Συγκεκριμένα, ο ελληνικός τουρισμός, την περίοδο 2016-2019 εμφάνισε τις
ακόλουθες αυξήσεις:
• αφίξεις: +26% (από 24,8 εκατ. το 2016 σε 31,3 εκατ. το 2019),
• διανυκτερεύσεις: +22% (από 190,4 εκατ. το 2016 σε 232,5 εκατ. το 2019) και
• εισπράξεις: +39% (από € 12,7 δισ. το 2016 σε € 17,7 δισ. το 2019).
Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους: Χώρες Ζώνης
Ευρώ (αφίξεις +24%, διανυκτερεύσεις +15% και έσοδα +39%), Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ
(αφίξεις +39%, διανυκτερεύσεις +20% και έσοδα +27%) και Λοιπές Χώρες (αφίξεις +22%,
διανυκτερεύσεις +31% και έσοδα +42%).
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, παρατηρούμε ότι η μοναδική αγορά που καταγράφει
μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2016-2019 ήταν της Βόρειας Μακεδονίας (αφίξεις
-45%, διανυκτερεύσεις -48% και έσοδα -38%). Επίσης, μείωση καταγράφεται στις αφίξεις από
τις αγορές της Ρωσίας (-2%) και της Σουηδίας (-0,2%), στις διανυκτερεύσεις από την αγορά της
Πολωνίας (-4%) και στις εισπράξεις από την αγορά της Ρωσίας (-1%).
Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2016-2019, καταγράφονται από τις αγορές
του Καναδά (αφίξεις +110%, διανυκτερεύσεις +115%, έσοδα +142%), της Αυστραλίας (αφίξεις
+100%, διανυκτερεύσεις +119%, έσοδα +104%), της Αυστρίας (αφίξεις +62%, διανυκτερεύσεις
+57%, έσοδα +84%), του Ισραήλ (αφίξεις +59%, διανυκτερεύσεις +36%, έσοδα +78%), των ΗΠΑ
(αφίξεις +51%, διανυκτερεύσεις +52%, έσοδα +63%), της Ισπανίας (αφίξεις +39%,
διανυκτερεύσεις +30%, έσοδα +57%), της Τσεχίας (αφίξεις +43%, διανυκτερεύσεις +39%, έσοδα
+51%) και της Δανίας (αφίξεις +27%, διανυκτερεύσεις +29%, έσοδα +44%).
Τέλος, η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα
έσοδα είναι παρεμφερής την περίοδο 2016-2019. Εξαίρεση αποτελούν οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ,
Καναδάς, Αυστραλία) που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις διανυκτερεύσεις και τα
έσοδα και χαμηλότερα στις αφίξεις και οι Βαλκανικές αγορές για τις οποίες ισχύει ακριβώς το
8
αντίθετο.

ΣΥΝΟΨΗ - 2
Βασικά Μεγέθη
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 ο ελληνικός τουρισμός σημείωσε απότομη πτώση σε όλα τα

βασικά μεγέθη του. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2019-2020 ο ελληνικός τουρισμός εμφάνισε τις
ακόλουθες μειώσεις:
• αφίξεις: -76% (από 31,3 εκατ. το 2019 σε 7,4 εκατ. το 2020),
• διανυκτερεύσεις: -72% (από 232,5 εκατ. το 2019 σε 64,1 εκατ. το 2020) και
• εισπράξεις: -76% (από € 17,7 δισ. το 2019 σε € 4,3 δισ. το 2020).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα ήταν δριμύτερες και η μείωση θα
ήταν μεγαλύτερη αν δεν είχε υπάρξει μια ισχυρή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού τους δύο
πρώτους μήνες του 2020, προτού δηλαδή επεκταθεί η πανδημία και προτού αρχίσει η εφαρμογή
μέτρων για τον περιορισμό της.
Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν μείωση στα βασικά μεγέθη τους: Χώρες Ζώνης
Ευρώ (αφίξεις -69%, διανυκτερεύσεις -63% και έσοδα -69%), Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ
(αφίξεις -81%, διανυκτερεύσεις -79% και έσοδα -77%) και Λοιπές Χώρες (αφίξεις -81%,
διανυκτερεύσεις -79% και έσοδα -82%).
Σε ότι αφορά στις χώρες προέλευσης, οι υψηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στις
αγορές της Σερβίας (αφίξεις -94%, διανυκτερεύσεις -96%, εισπράξεις -95%), της Αυστραλίας
(αφίξεις

-92%,

διανυκτερεύσεις

-91%,

εισπράξεις

-94%),

των

ΗΠΑ

(αφίξεις

-91%,

διανυκτερεύσεις -89%, εισπράξεις -93%), της Σουηδίας (αφίξεις -88%, διανυκτερεύσεις
-83%, εισπράξεις -89%), του Καναδά (αφίξεις -90%, διανυκτερεύσεις -80%, εισπράξεις -88%), της
Βόρειας Μακεδονίας (αφίξεις -77%, διανυκτερεύσεις -89%, εισπράξεις -84%), της Ρουμανίας
(αφίξεις -85%, διανυκτερεύσεις -86%, εισπράξεις -83%), του Βελγίου (αφίξεις -77%,
διανυκτερεύσεις -71%, εισπράξεις -80%), της Ισπανίας (αφίξεις -74%, διανυκτερεύσεις -72%,
εισπράξεις -78%) και της Ιταλίας (αφίξεις -76%, διανυκτερεύσεις -73%, εισπράξεις -78%).
Οι χαμηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις σημειώθηκαν στις αγορές της Αλβανίας (αφίξεις
-72%, διανυκτερεύσεις -56%, εισπράξεις -58%), της Γερμανίας (αφίξεις -62%, διανυκτερεύσεις
-54%, εισπράξεις -62%), της Κύπρου (αφίξεις -64%, διανυκτερεύσεις -56%, εισπράξεις -64%), της
Πολωνίας (αφίξεις -65%, διανυκτερεύσεις -66%, εισπράξεις -66%) και της Γαλλίας (αφίξεις
-70%, διανυκτερεύσεις -65%, εισπράξεις -66%).
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ΣΥΝΟΨΗ - 3
Βασικά Μεγέθη
Μεταβολές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2016-2020
Αφίξεις
Διανυκτερεύσεις

Έσοδα

2016-2019

2019-2020

2016-2019

2019-2020

2016-2019

2019-2020

Σύνολο εισερχόμενου τουρισμού

26%

-76%

22%

-72%

39%

-76%

Χώρες Ζώνης Ευρώ

24%

-69%

15%

-63%

39%

-69%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

39%

-81%

20%

-79%

27%

-77%

Λοιπές Χώρες

22%

-81%

31%

-79%

42%

-82%

από Γερμανία

28%

-62%

13%

-54%

39%

-62%

από Ην. Βασίλειο

21%

-69%

14%

-66%

32%

-71%

από Γαλλία

17%

-70%

12%

-65%

23%

-66%

από Ιταλία

12%

-76%

9%

-73%

40%

-78%

6%

-69%

2%

-66%

11%

-68%

από Κύπρο

23%

-64%

13%

-56%

50%

-64%

από Ελβετία

23%

-67%

26%

-64%

38%

-68%

από Πολωνία

16%

-65%

-4%

-66%

22%

-66%

από Αυστρία

62%

-72%

57%

-72%

84%

-76%

από Βέλγιο

26%

-77%

19%

-71%

43%

-80%

από Αλβανία

31%

-72%

11%

-56%

25%

-58%

από ΗΠΑ

51%

-91%

52%

-89%

63%

-93%

από Ρουμανία

34%

-85%

30%

-86%

23%

-83%

από Τουρκία

23%

-79%

18%

-83%

10%

-76%

από Βουλγαρία

54%

-83%

20%

-85%

14%

-77%

από Δανία

27%

-71%

29%

-70%

44%

-70%

από Ισραήλ

59%

-80%

36%

-88%

78%

-74%

από Τσεχία

43%

-74%

39%

-75%

51%

-74%

από Ισπανία

39%

-74%

30%

-72%

57%

-78%

από Καναδά

110%

-90%

115%

-80%

142%

-88%

από Σουηδία

0%

-88%

6%

-83%

17%

-89%

από Αυστραλία

100%

-92%

119%

-91%

104%

-94%

από Σερβία

42%

-94%

45%

-96%

27%

-95%

από Βόρεια Μακεδονία

-45%

-77%

-48%

-89%

-38%

-84%

-2%

-96%

1%

-96%

-1%

-97%

από Ολλανδία

από Ρωσία

Πηγή: Έρευνα Συνόρω ν της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι μεταβολές που είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες
μεταβολές για το σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού ενώ με πράσινο χρώμα οι μεταβολές
που είναι μεγαλύτερες.

10

ΣΥΝΟΨΗ - 4
Βασικά Μεγέθη
Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2020
Αφίξεις

Διανυκτερεύσεις

σε χιλ. μερίδιο αγοράς

Έσοδα

σε χιλ. μερίδιο αγοράς

Σύνολο

7.374

Χώρες Ζώνης Ευρώ

3.447

46,7%

36.132

56,4%

2.405

55,8%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

1.442

19,6%

7.449

11,6%

453

10,5%

Λοιπές Χώρες

2.485

33,7%

20.472

32,0%

1.452

33,7%

από Γερμανία

1.526

20,7%

17.181

26,8%

1.134

26,3%

από Ην. Βασίλειο

1.069

14,5%

10.447

16,3%

756

17,5%

από Γαλλία

469

6,4%

4.580

7,2%

367

8,5%

από Ιταλία

373

5,1%

3.453

5,4%

218

5,1%

από Ολλανδία

257

3,5%

2.608

4,1%

169

3,9%

από Κύπρο

291

3,9%

3.184

5,0%

169

3,9%

από Ελβετία

176

2,4%

1.745

2,7%

148

3,4%

από Πολωνία

296

4,0%

1.904

3,0%

142

3,3%

από Αυστρία

161

2,2%

1.445

2,3%

112

2,6%

από Βέλγιο

136

1,8%

1.484

2,3%

92

2,1%

από Αλβανία

266

3,6%

1.460

2,3%

90

2,1%

από ΗΠΑ

107

1,4%

1.396

2,2%

86

2,0%

από Ρουμανία

205

2,8%

1.249

2,0%

80

1,9%

από Τουρκία

232

3,1%

699

1,1%

80

1,8%

από Βουλγαρία

663

9,0%

1.374

2,1%

78

1,8%

από Δανία

88

1,2%

780

1,2%

58

1,3%

από Ισραήλ

69

0,9%

200

0,3%

53

1,2%

103

1,4%

822

1,3%

48

1,1%

από Ισπανία

75

1,0%

673

1,1%

45

1,0%

από Καναδά

33

0,4%

791

1,2%

40

0,9%

από Σουηδία

48

0,7%

614

1,0%

28

0,6%

από Αυστραλία

29

0,4%

428

0,7%

20

0,5%

από Σερβία

60

0,8%

346

0,5%

19

0,4%

215

2,9%

252

0,4%

18

0,4%

26

0,3%

239

0,4%

14

0,3%

από Τσεχία

από Βόρεια Μακεδονία
από Ρωσία

64.053

σε εκατ. € μερίδιο αγοράς
4.310

Πηγή: Έρευνα Συνόρω ν της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Mε εντονότερο πράσινο σημειώνονται τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στο αντίστοιχο μέγεθος
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ΣΥΝΟΨΗ - 5
Βασικοί Δείκτες
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) καταγράφει μείωση (-3% σε 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019)
την περίοδο 2016-2019, ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η Μέση κατά Κεφαλή
Δαπάνη (ΜΚΔ) (+10% σε € 564,0 το 2019) και η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) (+14% σε
€ 76,1 το 2019). Αναλύοντας επιμέρους ευρείες αγορές (Ζώνη Ευρώ, ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ και
Λοιπές Χώρες), η εικόνα είναι μικτή ως προς την ΜΚΔ και την ΜΔΠ και αυξητική ως προς την
ΜΔΔ. Συγκεκριμένα για την περίοδο 2016-2019:
• Χώρες Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ +12%, ΜΔΔ +20% και ΜΔΠ -7%,
• Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ -9%, ΜΔΔ +6% και ΜΔΠ -14% και
• Λοιπές Χώρες: ΜΚΔ +16%, ΜΔΔ +9% και ΜΔΠ +7%. Η βελτίωση των βασικών δεικτών στις

Λοιπές Χώρες οφείλεται για την ΜΚΔ και την ΜΔΔ στις αγορές του Καναδά (+15%/+13%), του
Ισραήλ (+12%/+31%), της Ελβετίας (+11%/+10%) και του Ην. Βασιλείου (+9%/+16%) ενώ για την
ΜΔΠ στην αγορά της Αυστραλίας (+9%).
Οι μοναδικές αγορές που κατέγραψαν αύξηση την περίοδο 2016-2019 σε όλους τους βασικούς
δείκτες ήταν η Δανία (ΜΚΔ +13%, ΜΔΔ +11% και ΜΔΠ +1%), η Σουηδία (ΜΚΔ +17%, ΜΔΔ +10%
και ΜΔΠ +6%), η Ελβετία (ΜΚΔ +11%, ΜΔΔ +10% και ΜΔΠ +2%), οι ΗΠΑ (ΜΚΔ +8%, ΜΔΔ +7% και
ΜΔΠ +1%) και ο Καναδάς (ΜΚΔ +15%, ΜΔΔ +13% και ΜΔΠ +2%). Επιπλέον των παραπάνω, οι
υψηλότερες αυξήσεις στην ΜΚΔ σημειώθηκαν από την Ιταλία (+25%), την Κύπρο (+22%), την
Σουηδία (+17%) και τον Καναδά (+15%), στην ΜΔΔ από τις αγορές της Κύπρου (+32%), της Ιταλίας
(+28%), της Γερμανίας (+23%), της Ισπανίας (+21%) και του Βελγίου (+20%) και στην ΜΔΠ από τις
αγορές της Αυστραλίας (+9%) και της Σουηδίας (+6%).
Στον αντίποδα, μειώσεις την περίοδο 2016-2019, καταγράφονται στην:
• Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, μόνο από τις αγορές της Βουλγαρίας (-26%), της Τουρκίας (-11%),
της Σερβίας (-10%), της Ρουμανίας (-8%) και της Αλβανίας (-5%),
• Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, μόνο από τις αγορές της Σερβίας (-12%), της Τουρκίας
(-7%), της Αυστραλίας (-7%), της Ρουμανίας (-5%), της Βουλγαρίας (-5%) και της Ρωσίας (-1%)
ενώ
• Στην Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι υψηλότερες μειώσεις σημειώθηκαν στις αγορές της
Βουλγαρίας (-22%), της Πολωνίας (-17%), της Αλβανίας (-15%), του Ισραήλ (-14%) και της
Γερμανίας (-12%).
Τέλος, η υψηλή ΜΚΔ φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΔΔ,
αλλά η αύξηση της ΜΚΔ την περίοδο 2016-2019, οφείλεται περισσότερο στην αύξηση της ΜΔΔ,
12
παρά στην μείωση της ΜΔΠ.

ΣΥΝΟΨΗ - 6
Βασικοί Δείκτες
Την περίοδο 2019-2020, μείωση καταγράφει η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ή ΜΔΔ) (-12%
σε € 67,3 το 2020) ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη
(+4% σε € 584,4 το 2020) και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (+17% σε 8,7 διανυκτερεύσεις το
2020). Αναλύοντας επιμέρους ευρείες αγορές (Ζώνη Ευρώ, ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ και Λοιπές
Χώρες), η εικόνα είναι μικτή ως προς την ΜΚΔ και την ΜΔΔ και αυξητική ως προς την ΜΔΠ.
Συγκεκριμένα για την περίοδο 2019-2020:
• Χώρες Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ -0,1%, ΜΔΔ -16% και ΜΔΠ +19%,
• Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ +18%, ΜΔΔ +7% και ΜΔΠ +10% και
• Λοιπές Χώρες: ΜΚΔ -6%, ΜΔΔ -11% και ΜΔΠ +6%. Η βελτίωση των βασικών δεικτών στις
Χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης οφείλεται για την ΜΚΔ και την ΜΔΔ στην αγορά της Ρουμανίας
(+12%/+18%) ενώ για την ΜΔΠ στη αγορά της Σουηδίας (+43%).
Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην ΜΚΔ σημειώθηκαν από τις αγορές της Αλβανίας
(+50%), της Βουλγαρίας (+36%), του Ισραήλ (+28%), του Καναδά (+15%), της Ρουμανίας (+12%) και
της Γαλλίας (+11%), στην ΜΔΔ από τις αγορές του Ισραήλ (+116%), της Βουλγαρίας (+56%) της
Βόρειας Μακεδονίας (+49%), της Τουρκίας (+42%) και της Σερβίας (+29%) και στην ΜΔΠ από τις
αγορές του Καναδά (+91%), της Αλβανίας (+56%), της Σουηδίας (+43%), του Βελγίου (+25%), των
ΗΠΑ (+24%), της Κύπρου (+21%) και της Γερμανίας (+21%).
Στον αντίποδα οι υψηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις την περίοδο 2019-2020, καταγράφονται
στην:
• Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, από τις αγορές της Αυστραλίας (-35%), της Βόρειας Μακεδονίας
(-31%), της Ρωσίας (-25%), των ΗΠΑ (-20%) και της Ισπανίας (-16%),
• Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, από τις αγορές της Αυστραλίας (-41%), του Καναδά (-40%),
της Σουηδίας (-36%), των ΗΠΑ (-35%) και του Βελγίου (-30%) και
• Μέση Διάρκεια Παραμονής, από τις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (-54%), του Ισραήλ (-41%),
της Σερβίας (-31%), της Τουρκίας (-19%), της Βουλγαρίας (-13%) και της Ρωσίας (-11%).
Τέλος, σε αντίθεση με την περίοδο 2016-2019, η αύξηση της ΜΚΔ την περίοδο 2019-2020
φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΔΔ.
13

ΣΥΝΟΨΗ - 7
Βασικοί Δείκτες
Μεταβολές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2016-2020
ΜΚΔ

ΜΔΔ

ΜΔΠ

2016-2019

2019-2020

2016-2019

2019-2020

2016-2019

2019-2020

Σύνολο εισερχόμενου τουρισμού

10%

4%

14%

-12%

-3%

17%

Χώρες Ζώνης Ευρώ

12%

0%

20%

-16%

-7%

19%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

-9%

18%

6%

7%

-14%

10%

Λοιπές Χώρες

16%

-6%

9%

-11%

7%

6%

από Γερμανία

8%

1%

23%

-17%

-12%

21%

από Ην. Βασίλειο

9%

-3%

16%

-14%

-6%

13%

από Γαλλία

4%

11%

10%

-5%

-5%

16%

από Ιταλία

25%

-10%

28%

-21%

-3%

14%

5%

1%

9%

-8%

-4%

10%

από Κύπρο

22%

0%

32%

-17%

-8%

21%

από Ελβετία

11%

-2%

10%

-11%

2%

11%

από Πολωνία

5%

-2%

26%

0%

-17%

-2%

από Αυστρία

13%

-12%

17%

-13%

-3%

2%

από Βέλγιο

13%

-12%

20%

-30%

-5%

25%

από Αλβανία

-5%

50%

12%

-4%

-15%

56%

από ΗΠΑ

8%

-20%

7%

-35%

1%

24%

από Ρουμανία

-8%

12%

-5%

18%

-3%

-5%

από Τουρκία

-11%

15%

-7%

42%

-4%

-19%

από Βουλγαρία

-26%

36%

-5%

56%

-22%

-13%

από Δανία

13%

6%

11%

0%

1%

6%

από Ισραήλ

12%

28%

31%

116%

-14%

-41%

από Τσεχία

6%

1%

9%

2%

-3%

-1%

από Ισπανία

13%

-16%

21%

-20%

-6%

5%

από Καναδά

15%

15%

13%

-40%

2%

91%

από Σουηδία

17%

-8%

10%

-36%

6%

43%

2%

-35%

-7%

-41%

9%

11%

από Σερβία

-10%

-11%

-12%

29%

2%

-31%

από Βόρεια Μακεδονία

12%

-31%

18%

49%

-5%

-54%

2%

-25%

-1%

-16%

3%

-11%

από Ολλανδία

από Αυστραλία

από Ρωσία

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι μεταβολές που είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες
μεταβολές για το σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού ενώ με πράσινο χρώμα οι μεταβολές που
είναι μεγαλύτερες.
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ΣΥΝΟΨΗ - 8
Βασικοί Δείκτες
Βασικοί δείκτες εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2020
ΜΚΔ
σε €

ΜΗΔ

ως %
M.O. χώρας

σε €

ΜΔΠ

ως %
M.O. χώρας

σε ημέρες

Σύνολο

584

Χώρες Ζώνης Ευρώ

698

119%

67

99%

10,5

121%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

314

54%

61

90%

5,2

59%

Λοιπές Χώρες

584

100%

71

105%

8,2

95%

από Γερμανία

743

127%

66

98%

11,3

130%

από Ην. Βασίλειο

707

121%

72

108%

9,8

113%

από Γαλλία

784

134%

80

119%

9,8

112%

από Ιταλία

583

100%

63

94%

9,3

107%

από Ολλανδία

659

113%

65

96%

10,2

117%

από Κύπρο

581

99%

53

79%

10,9

126%

από Ελβετία

841

144%

85

126%

9,9

114%

από Πολωνία

479

82%

75

111%

6,4

74%

από Αυστρία

699

120%

78

116%

9,0

103%

από Βέλγιο

678

116%

62

92%

10,9

126%

από Αλβανία

338

58%

62

92%

5,5

63%

από ΗΠΑ

808

138%

62

92%

13,1

151%

από Ρουμανία

391

67%

64

95%

6,1

70%

από Τουρκία

343

59%

114

169%

3,0

35%

από Βουλγαρία

118

20%

57

85%

2,1

24%

από Δανία

658

113%

74

110%

8,8

102%

από Ισραήλ

769

132%

265

394%

2,9

33%

από Τσεχία

467

80%

58

87%

8,0

92%

από Ισπανία

603

103%

67

99%

9,0

104%

από Καναδά

1.228

210%

51

76%

24,1

277%

από Σουηδία

575

98%

45

67%

12,7

147%

από Αυστραλία

715

122%

48

71%

15,0

172%

από Σερβία

308

53%

54

80%

5,8

66%

83

14%

71

106%

1,2

13%

557

95%

60

89%

9,3

107%

από Βόρεια Μακεδονία
από Ρωσία

67

ως %
M.O. χώρας

8,7

Πηγή: Έρευνα Συνόρω ν της Τράπεζας της Ελλάδας - Επεξεργασία ΙΝSETE Intelligence

Με κόκκινο σημειώνονται τα μεγέθη που είναι μικρότερα από το αντίστοιχο μέγεθος για το
σύνολο εισερχόμενου τουρισμού –ενώ με πράσινο αυτά που είναι μεγαλύτερα,
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο
2016-2019, κατέγραψε αύξηση αφίξεων κατά +26,4%,
φθάνοντας το 2019 σε νέο ρεκόρ αφίξεων (31.348
χιλ.). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 κατεγράφη
μείωση αφίξεων κατά -76,5% στα 7,4 εκατ.

Σύνολο αφίξεων 2020

7.374.472

Σύνολο Αφίξεων 2019

31.348.377

Σύνολο Αφίξεων 2016

24.799.350

% μεταβολής 2019-2020

-76%

% μεταβολής 2016-2019

26%

Top-5 προορισμοί το 2020

Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία,
Κρήτης, Ιόνια Νησιά

Οι διανυκτερεύσεις την περίοδο 2016-2019
κατέγραψαν αύξηση κατά +22,1% (σε 232.464 χιλ. το
2019), που αποτελεί την υψηλότερη τιμή από την
έναρξη της Έρευνας Συνόρων. Στον αντίποδα, την
περίοδο 2019-2020 κατεγράφη μείωση κατά -72,4% (σε
64.053 χιλ.). Όσον αφορά την εποχικότητα, το 64,7%
των διανυκτερεύσεων για το 2020 καταγράφηκαν στο
Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4
ήταν 12,0%, 5,3% και 18,0%.

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020

64.053.395

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019

232.463.747

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

190.401.819

% μεταβολής 2019-2020

-72%

% μεταβολής 2016-2019

22%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020

4.309.931.642

Σύνολο Εισπράξεων 2019

17.679.915.650

Σύνολο Εισπράξεων 2016

12.749.275.919

% μεταβολής 2019-2020

-76%

% μεταβολής 2016-2020

39%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα εμφανίζουν
έντονη εποχικότητα με το 53,8% των αφίξεων για το
2020 να καταγράφονται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 24,8%, 4,7% και
16,6%. Οι top-5 Ελληνικοί προορισμοί βάσει αφίξεων
(Περιφερειακά στοιχεία της ΤτΕ 2020) είναι η Αττική,
το Νότιο Αιγαίο, η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και τα
Ιόνια Νησιά.

Οι εισπράξεις την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν
αύξηση κατά +38,7% (σε € 17,7 δισ. το 2019), ρεκόρ
εισπράξεων, ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-75,6% (σε € 4,3 δισ.). Αναφορικά με την εποχικότητα,
το 67,8% των εισπράξεων καταγράφεται στο Q3 ενώ
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 13,7%,
3,3% και 15,2%.

Συμπερασματικά, παρόλη την καλή διαχείριση σε
εθνικό επίπεδο του 1ου κύματος της πανδημίας, τα
τουριστικά μεγέθη της Ελλάδας συρρικνώθηκαν
(αφίξεις -76,5%, διανυκτερεύσεις -72,4% και
εισπράξεις -75,6%) ως επακόλουθο της άνευ
προηγουμένου πτώσης της ζήτησης και των
εκτεταμένων ταξιδιωτικών περιορισμών που
επιβλήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το
2019 διαμορφώθηκε στα € 564,0, υψηλότερη
κατά +9,7% σε σύγκριση με το 2016 (€ 514,1)
ενώ την περίοδο 2019-2020 η ΜΚΔ εμφάνισε
αύξηση κατά +3,6% (στα € 584,4).

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2020

584,4

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019

564,0

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

514,1

% μεταβολής 2019-2020

4%

% μεταβολής 2016-2019

10%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ)
στο σύνολο της χώρας την περίοδο 2016-2019
κατέγραψε αύξηση κατά +13,6% (από € 67,0
το 2016 στα € 76,1 το 2019) ενώ την περίοδο
2019-2020 σημειώθηκε μείωση κατά -11,5%
(στα € 67,3) περίπου στα επίπεδα του 2016.
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής σημειώνει την
περίοδο 2016-2019 πτώση κατά -3,4% (από
7,7 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 7,4
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την περίοδο
2019-2020 αύξηση κατά +17,1% (από 7,4
διανυκτερεύσεις το 2019 σε 8,7
διανυκτερεύσεις το 2020).

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2020

67,3

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019

76,1

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016

67,0

% μεταβολής 2019-2020

-12%

% μεταβολής 2016-2019

14%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε
ότι, με εξαίρεση την Μέση Δαπάνη ανά
Διανυκτέρευση, οι υπόλοιποι δείκτες δεν
επηρεάστηκαν από την συρρίκνωση που
κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός (σε όρους
αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων),
σημειώνοντας αύξηση την περίοδο 2019-2020
(ΜΚΔ +3,6% και ΜΔΠ +17,1%).
Τέλος, την περίοδο 2019-2020 η αύξηση της
ΜΚΔ οφείλεται στην αύξηση της ΜΔΠ αφού η
ΜΔΔ κατέγραψε μείωση.

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2020

8,7

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019

7,4

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

7,7

% μεταβολής 2019-2020

17%

% μεταβολής 2016-2019

-3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από χώρες
της ζώνης του Ευρώ παρουσίασε την περίοδο 20162019 αύξηση κατά +23,9% (από 8,9 εκατ. το 2016 σε
11,1 εκατ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020
κατεγράφη μείωση κατά -68,9% (σε 3,4 εκατ.).

Σύνολο Αφίξεων 2020

3.447.098

Σύνολο Αφίξεων 2019

11.071.387

Σύνολο Αφίξεων 2016

8.934.923

% μεταβολής 2019-2020

-69%

% μεταβολής 2016-2019

24%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020

36.132.159

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019

97.573.278

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

84.650.452

% μεταβολής 2019-2020

-63%

% μεταβολής 2016-2019

15%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020

2.405.322.659

Σύνολο Εισπράξεων 2019

7.731.923.752

Σύνολο Εισπράξεων 2016

5.580.364.551

% μεταβολής 2019-2020

-69%

% μεταβολής 2016-2020

39%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι αφίξεις από Χώρες της Ευρωζώνης στην Ελλάδα
εμφάνισαν έντονη εποχικότητα με το 65,9% των
αφίξεων για το 2020 να καταγράφονται στο Q3, ενώ
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν
13,9%, 0,9% και 19,3%.

Οι διανυκτερεύσεις από τις χώρες της ζώνης του
Ευρώ σημείωσαν αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά
+15,3% (από 84,7 εκατ. το 2016 σε 97,6 εκατ. το
2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020
σημειώθηκε μείωση κατά -63,0% (σε 36,1 εκατ.). Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (70,2%) για το
2020 εντοπίζεται στο Q3 όπου καταγράφεται και ο
μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Στα Q1, Q2 και Q4
καταγράφεται το 7,0%, 3,6% και 19,2% των
διανυκτερεύσεων αντίστοιχα.
Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση την περίοδο 20162019 κατά +38,6% (από € 5,6 δισ. το 2016 σε € 7,7 δισ.
το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι εισπράξεις
εμφάνισαν μείωση κατά -68,9% (σε € 2,4 δισ.).
Αναφορικά με την εποχικότητα, η πλειοψηφία των
εισπράξεων (73,6%) για το 2020 σημειώθηκε στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν
7,9%, 1,9% και 16,5%.
Συμπερασματικά, ο εισερχόμενος τουρισμός στην
Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωζώνης εμφάνισε
μείωση αφίξεων -68,9%, διανυκτερεύσεων -63,0% και
εισπράξεων -68,9%, με την πλειοψηφία των μεγεθών
να καταγράφεται στο Q3.
18
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2020

697,8

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019

698,4

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

624,6

% μεταβολής 2019-2020

0%

% μεταβολής 2016-2019

12%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2020

66,6

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019

79,2

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016

65,9

% μεταβολής 2019-2020

-16%

% μεταβολής 2016-2019

20%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2020

10,5

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019

8,8

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

9,5

% μεταβολής 2019-2020

19%

% μεταβολής 2016-2019

-7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ)
του εισερχόμενου τουρισμού από
χώρες της Ευρωζώνης το 2019
διαμορφώθηκε στα € 698,4, υψηλότερη
κατά +11,8% σε σύγκριση με το 2016
(€ 624,6) ενώ την περίοδο 2019-2020 η
ΜΚΔ εμφάνισε οριακή μείωση κατά
-0,1% (στα € 697,8).
Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
(ΜΔΔ) από χώρες της Ευρωζώνης την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση
κατά +20,2% (από € 65,9 το 2016 στα
€ 79,2 το 2019) ενώ την περίοδο 20192020 σημειώθηκε μείωση κατά -16,0%
(στα € 66,6).

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής σημειώνει
την περίοδο 2016-2019 πτώση κατά
-7,0% (από 9,5 διανυκτερεύσεις το
2016 σε 8,8 διανυκτερεύσεις το 2019)
ενώ την περίοδο 2019-2020 αύξηση
κατά +18,9% (σε 10,5 διανυκτερεύσεις
το 2020).
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι την
περίοδο 2019-2020, η οριακή μείωση
της ΜΚΔ από τις χώρες της
Ευρωζώνης οφείλεται εξ‘ ολοκλήρου
στην μείωση που σημείωσε η ΜΔΔ
αφού η ΜΔΠ κατέγραψε αύξηση για την
ίδια περίοδο.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από χώρες της
ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ την περίοδο 2016-2019
παρουσίασε αύξηση κατά +38,9% (από 5,4 εκατ. το 2016
σε 7,5 εκατ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020
οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ
κατέγραψαν την υψηλότερη μείωση (-80,7% σε 1,4
εκατ.) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρείες αγορές.
Σύνολο Αφίξεων 2020

1.442.329

Σύνολο Αφίξεων 2019

7.482.378

Σύνολο Αφίξεων 2016

5.387.271

% μεταβολής 2019-2020

-81%

% μεταβολής 2016-2019

39%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020

7.449.332

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019

35.190.155

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

29.434.739

% μεταβολής 2019-2020

-79%

% μεταβολής 2016-2019

20%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020

452.714.806

Σύνολο Εισπράξεων 2019

1.998.598.325

Σύνολο Εισπράξεων 2016

1.572.872.705

% μεταβολής 2019-2020

-77%

% μεταβολής 2016-2020

27%

Οι αφίξεις από Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης των Ευρώ
στην Ελλάδα εμφάνισαν έντονη εποχικότητα με το 47,6%
των αφίξεων για το 2020 να καταγράφονται στο Q3, ενώ
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 29,2%,
13,8% και 9,4%.
Οι διανυκτερεύσεις την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν
αύξηση κατά +19,6% (από 29,4 εκατ. το 2016 σε 35,2
εκατ. το 2019). Αντίθετα την περίοδο 2019-2020 οι
διανυκτερεύσεις από χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του
Ευρώ κατέγραψαν μείωση κατά -78,8% (σε 7,4 εκατ.). Η
έντονη εποχικότητα είναι εμφανής και στις
διανυκτερεύσεις, με το 69,1% των διανυκτερεύσεων για
το 2020 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα μερίδια στα Q1,
Q2 και Q4 ήταν 11,1%, 8,6% και 11,2% αντίστοιχα.
Αναφορικά με τις εισπράξεις, αύξηση σημειώθηκε την
περίοδο 2016-2019 κατά +27,1% (από € 1,6 δισ. το 2016
σε € 2,0 δισ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020
καταγράφηκε μείωση κατά -77,3% (σε € 453 εκατ.).
Έντονη είναι η εποχικότητα των εισπράξεων στις Χώρες
της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ με την πλειονότητα
(75,8%) να εντοπίζεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 9,3%, 5,5% και 9,4%.
Συμπερασματικά, οι χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του
Ευρώ, την περίοδο 2019-2020 κατέγραψαν μείωση
αφίξεων κατά -80,7%, διανυκτερεύσεων κατά -78,8% και
εισπράξεων κατά -77,3%.
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Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2020

313,9

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019

267,1

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

292,0

% μεταβολής 2019-2020

18%

% μεταβολής 2016-2019

-9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2020

60,8

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019

56,8

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016

53,4

% μεταβολής 2019-2020

7%

% μεταβολής 2016-2019

6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2020

5,2

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019

4,7

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

5,5

% μεταβολής 2019-2020

10%

% μεταβολής 2016-2019

-14%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού από Χώρες της ΕΕ εκτός
της ζώνης του Ευρώ στην Ελλάδα για το 2019
διαμορφώθηκε στα € 267,1 χαμηλότερη κατά
-8,5% από την ΜΚΔ που καταγράφηκε το 2016
(€ 292,0). Την περίοδο 2019-2020, η ΜΚΔ εμφάνισε
αύξηση κατά +17,5% (στα € 313,9). Επίσης, για το
2020 η ΜΚΔ των Χωρών ΕΕ εκτός της Ευρωζώνης
ήταν χαμηλότερη κατά 46,3% σε σύγκριση με αυτή
του συνόλου της χώρας (€ 313,9 έναντι € 584,4).
Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση των Χωρών
της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ σημείωσε
αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +6,3% (από
€ 53,4 το 2016 σε € 56,8 το 2019). Την περίοδο
2019-2020, η ΜΔΔ εμφάνισε αύξηση κατά +7,0%
(στα € 60,8). Η ΜΔΔ των χωρών της ΕΕ εκτός
Ευρωζώνης το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 9,7%
αυτής του συνόλου της χώρας (€ 60,8 έναντι
€ 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε πτώση
την περίοδο 2016-2019 κατά -13,9% (από 5,5
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 4,7 διανυκτερεύσεις
το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020, η ΜΔΠ
των χωρών της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης εμφάνισε
αύξηση κατά +9,8% (στις 5,2 διανυκτερεύσεις).
Τέλος, η ΜΔΠ των χωρών της ΕΕ εκτός
Ευρωζώνης για το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά
40,5% αυτής του συνόλου της χώρας (5,2
διανυκτερεύσεις έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η αύξηση στην
ΜΚΔ το 2020, οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση
της ΜΔΠ και δευτερευόντως στην αύξηση της
ΜΔΔ. Τέλος, οι χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του
Ευρώ, αποτελούν την μοναδική ευρεία αγορά για
το 2020 που σημείωσε αύξηση και στους τρεις
δείκτες της (ΜΚΔ, ΜΔΔ και ΜΔΠ).
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από τις
Λοιπές Χώρες κατέγραψε την περίοδο 2016-2019
αύξηση κατά +22,1% (από 10,5 εκατ. το 2016 σε 12,8
εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020, οι αφίξεις
από τις Λοιπές χώρες σημείωσαν πτώση κατά -80,6%
(σε 2,5 εκατ.).

Σύνολο Αφίξεων 2020

2.485.045

Σύνολο Αφίξεων 2019

12.794.612

Σύνολο Αφίξεων 2016

10.477.156

% μεταβολής 2019-2020

-81%

% μεταβολής 2016-2019

22%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020

20.471.904

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019

99.700.314

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016

76.316.628

% μεταβολής 2019-2020

-79%

% μεταβολής 2016-2019

31%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020

1.451.894.177

Σύνολο Εισπράξεων 2019

7.949.393.573

Σύνολο Εισπράξεων 2016

5.596.038.663

% μεταβολής 2019-2020

-82%

% μεταβολής 2016-2020

42%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι αφίξεις από τις Λοιπές Χώρες στην Ελλάδα
εμφάνισαν εποχικότητα με το 78,1% των αφίξεων για
το 2020 να καταγράφονται στα Q1 και Q3 (37,3% και
40,8% αντίστοιχα). Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2
και Q4 ήταν 4,8% και 17,1%.
Οι διανυκτερεύσεις την περίοδο 2016-2019
σημείωσαν αύξηση κατά +30,6% (από 76,3 εκατ. το
2016 σε 99,7 εκατ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο
2019-2020 οι διανυκτερεύσεις εμφάνισαν την
υψηλότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρείες
αγορές μείωση κατά -79,5% (σε 20,5 εκατ.).
Εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις
με το 53,3% για το 2020 να καταγράφεται στο Q3,
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν
21,1%, 7,1% και 18,5% αντίστοιχα.
Οι εισπράξεις την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν
αύξηση κατά +42,1% (από € 5,6 δισ. το 2016 σε € 7,9
δισ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι εισπράξεις
εμφάνισαν πτώση κατά -81,7% (σε € 1,5 δισ.).
Εποχικότητα παρατηρείται και στις εισπράξεις με το
55,8% για το 2020 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 24,7%,
4,7% και 14,7% αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020, οι Λοιπές
χώρες εμφάνισαν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
ευρείες αγορές τις υψηλότερες ποσοστιαίες
μειώσεις σε όρους διανυκτερεύσεων και εισπράξεων
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και τις δεύτερες υψηλότερες σε όρους αφίξεων.
Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του
εισερχόμενου τουρισμού από τις Λοιπές
Χώρες στην Ελλάδα για το 2019
διαμορφώθηκε στα € 621,3, υψηλότερη
κατά +16,3% από την ΜΚΔ που καταγράφηκε
το 2016 (€ 534,1). Την περίοδο 2019-2020, η
ΜΚΔ σημείωσε μείωση κατά -6,0% (στα
€ 584,3). Επίσης, για το 2020 η ΜΚΔ των
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2020

584,3

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019

621,3

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016

534,1

% μεταβολής 2019-2020

-6%

% μεταβολής 2016-2019

16%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Λοιπών Χωρών ήταν οριακά χαμηλότερη
κατά -0,03% αυτής του συνόλου της
χώρας (€ 584,3 έναντι € 584,4).
Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019, εμφάνισε αύξηση κατά
+8,7% (από € 73,3 το 2016 σε € 79,7 το
2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -11,1% (σε € 70,9). Η ΜΔΔ

των Λοιπών Χωρών το 2020 ήταν
υψηλότερη κατά 5,4% αυτής του συνόλου
της χώρας (€ 70,9 έναντι € 67,3).

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2020

70,9

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019

79,7

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016

73,3

% μεταβολής 2019-2020

-11%

% μεταβολής 2016-2019

9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής σημείωσε την
περίοδο 2016-2019 αύξηση κατά +7,0% (από
7,3 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 7,8
διανυκτερεύσεις το 2019). Την περίοδο
2019-2020 η αύξηση στην ΜΔΠ ήταν της
τάξης του +5,7% (στις 8,2 διανυκτερεύσεις).

Τέλος, η ΜΔΠ των Λοιπών Χωρών το
2020 ήταν χαμηλότερη κατά 5,2% αυτής
του συνόλου της χώρας (8,2
διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2020

8,2

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019

7,8

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016

7,3

% μεταβολής 2019-2020

6%

% μεταβολής 2016-2019

7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Συνεπώς η μείωση στην ΜΚΔ των
τουριστών από τις Λοιπές Χώρες την
περίοδο 2019-2020 οφείλεται στην μείωση
της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση
αφού η Μέση Διάρκεια Παραμονής
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κατέγραψε αύξηση.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und
Reisen (FUR), το 2020 ο αριθμός των διεθνών ταξιδίων που
πραγματοποίησε ο γερμανικός πληθυσμός για διακοπές (άνω
των 5 διανυκτερεύσεων) κατέγραψε πτώση κατά 46,8% (από
52,1 εκατ. το 2019 σε 27,7 εκατ. το 2020). Στο σύνολο των
ταξιδίων για διακοπές (5+ διανυκτερεύσεις), ο εγχώριος
τουρισμός αύξησε το μερίδιο του σε 45% έναντι 55% για τον
διεθνή τουρισμό (26% και 74% αντίστοιχα για το 2019). Το
top-5 των διεθνών προορισμών που επέλεξαν οι τουρίστες
από την Γερμανία το 2020 ήταν: η Ισπανία, η Ιταλία, η
Αυστρία, η Τουρκία και η Ολλανδία.
Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Γερμανία

1.526.439

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

20,7%
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική
Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γερμανία την περίοδο
2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά +28,3% (από 3,1 εκατ. το
2016 σε 4,0 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι
αφίξεις από την Γερμανία κατέγραψαν μείωση κατά -62,1%
(σε 1,5 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της γερμανικής αγοράς σε
όρους αφίξεων για το 2020 ανήλθε στο 20,7%.
Οι αφίξεις των τουριστών από την Γερμανία για το 2020
εμφάνισαν εποχικότητα, με το 62,6% να καταγράφεται στο
Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 8,7%,
1,0% και 27,7%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την
Γερμανία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020, ήταν η
Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020

64.053.395

από Γερμανία

17.180.844

% επί του συνόλου

26,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +13,1% (από 33,0 εκατ. το 2016 σε
37,3 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-54,0% (σε 17,2 εκατ.). Το μερίδιο της γερμανικής αγοράς σε
όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 26,8%. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (69,0%) καταγράφεται
στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν
4,8%, 2,8% και 23,4%

Οι εισπράξεις από την Γερμανία την περίοδο 2016-2019
εμφάνισαν αύξηση κατά +39,0% (από € 2,1 δισ. το 2016 σε
€ 3,0 δισ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -61,7% (σε € 1,1 δισ.). Το μερίδιο της
γερμανικής αγοράς το 2020 σε όρους εισπράξεων
ανήλθε στο 26,3%. Η πλειοψηφία των εισπράξεων
σημειώθηκε στο Q3 (71,2%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το
Q1, Q2, Q4 ήταν 4,4%, 1,7% και 22,7%.
Σύνολο Εισπράξεων 2020

4.309.931.642

από Γερμανία

1.134.446.947

% επί του συνόλου

26,3%
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Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την
γερμανική αγορά την περίοδο 2016-2019
σημείωσε αύξηση κατά +8,4% (από € 678,0 το
2016 σε € 734,8 το 2019) ενώ την περίοδο
2019-2020 η αύξηση ανήλθε στο +1,1% (στα
€ 743,2). Η ΜΚΔ των τουριστών από την
Γερμανία το 2020 ήταν 27,2% υψηλότερη από
αυτή του συνόλου της χώρας (€ 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Γερμανία

743,2

% του Μ.Ο της χώρας

127,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Γερμανία

66,0

% του Μ.Ο της χώρας

98,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Γερμανία
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7
11,3
129,6%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+22,9% (από € 64,5 το 2016 σε € 79,3 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -16,7% (στα € 66,0).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την
Γερμανία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 1,9%
αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 66,0, έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των τουριστών
από την Γερμανία την περίοδο 2016-2019
κατέγραψε μείωση κατά -11,8% (από 10,5
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 9,3
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +21,5% (στις 11,3 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Γερμανία το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 29,6% αυτής του
συνόλου της χώρας (11,3 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, η αύξηση την περίοδο 20192020 της ΜΚΔ των τουριστών από την
Γερμανία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην
αύξηση που σημείωσε η Μέση Διάρκεια
Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη ανά
Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με τo Office for National Statistics, οι τουρίστες από το
Η.Β. πραγματοποίησαν το 2020* 23,8 εκατ. διεθνή ταξίδια
(-74% σε σύγκριση με το 2019, 93,1 εκατ.) και δαπάνησαν £13,8
δισ. (-78% σε σύγκριση με το 2019, £ 62,3 δισ.). Το κύριο κίνητρο
για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι διακοπές (60%)
και ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (29%), τα
επαγγελματικά ταξίδια (10%) και τα Λοιπά (2%).

Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Ηνωμένο Βασίλειο

1.068.581

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

14,5%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ην. Βασίλειο την περίοδο
2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά +20,9% (από 2,9 εκατ. το 2016
σε 3,5 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις από το
Ην. Βασίλειο κατέγραψαν μείωση κατά -69,5% (σε 1,1 εκατ.). Το
μερίδιο αγοράς της βρετανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το
2020 ανήλθε στο 14,5%. Οι αφίξεις των τουριστών από το Ην.
Βασίλειο το 2020 εμφάνισαν εποχικότητα, με το 66,5% να
καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4
ήταν 10,9% και 22,6%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από το Ην.
Βασίλειο στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: το Νότιο
Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020

64.053.395

από Ηνωμένο Βασίλειο

10.446.512

% επί του συνόλου

16,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +14,2% (από 26,6 εκατ. το 2016 σε 30,3
εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-65,6% (σε 10,4 εκατ.). Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς σε
όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 16,3%. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (73,5%) καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 7,3% και 19,2%.
Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2016-2019
εμφάνισαν αύξηση κατά +31,9% (από € 1,9 δισ. το 2016 σε
€ 2,6 δισ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -70,5% (στα € 756 εκατ.). Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς
το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 17,5%. Η πλειονότητα
των διανυκτερεύσεων (77,5%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 6,8% και 15,7%.

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ηνωμένο Βασίλειο
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
755.817.765
17,5%

* Η συλλογή δεδομένων από την Διεθνή Έρευνα Επιβατών (IPS) διακόπηκε στις 16
Μαρτίου του 2020. Για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020 τα
στοιχεία βασίζονται σε διοικητικές πηγές και χρήση μαθηματικών μοντέλων. Οι
εκτημήσεις πριν από το 2020 βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από την
Διεθνή Έρευνσ Επιβατών.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής

αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+9,1% (από € 671,7 το 2016 σε € 732,8 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -3,5% (στα € 707,3). Η ΜΚΔ των
τουριστών από το Ην. Βασίλειο το 2020 ήταν
21,0% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ηνωμένο Βασίλειο

707,3

% του Μ.Ο της χώρας

121,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ηνωμένο Βασίλειο

72,4

% του Μ.Ο της χώρας

107,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Ηνωμένο Βασίλειο

9,8

% του Μ.Ο της χώρας

112,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+15,5% (από € 73,1 το 2016 σε € 84,5 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -14,4% (στα
€ 72,4). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από το
Ην. Βασίλειο το 2020 ήταν υψηλότερη κατά
7,5% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 72,4, έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής των τουριστών
από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2016-2019
κατέγραψε μείωση κατά -5,6% (από 9,2
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,7
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +12,7% (στις 9,8 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από το Ην. Βασίλειο το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 12,6% αυτής του
συνόλου της χώρας (9,8 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από το Ην.
Βασίλειο οφείλεται στην μείωση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με στοιχεία από την Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ
(OECD Tourism Committee), το 2019 οι Γάλλοι
πραγματοποίησαν περίπου 216,6 εκατ. ταξίδια (-1,6% σε
σύγκριση με το 2018). Από αυτά, τα 186,2 εκατ. (85,9% του
συνόλου) ήταν εγχώρια (-1,8% σε σύγκριση με το 2018). Τα
διεθνή ταξίδια το 2019 ανήλθαν σε 30,4 εκατ. (14,1% του
συνόλου, -0,3% σε σύγκριση με το 2018). Οι κύριοι
προορισμοί για το 2018 (δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα
διαθέσιμα στοιχεία) ήταν η Ισπανία (14,8%), η Ιταλία (10,8%),
το Ην. Βασίλειο (5,9%) και η Πορτογαλία (5,3%).
Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Γαλλία

468.803

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

6,4%
Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γαλλία την περίοδο 20162019 σημείωσε αύξηση κατά +17,4% (από 1,3 εκατ. το 2016
σε 1,5 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020, οι αφίξεις από
την Γαλλία κατέγραψαν μείωση κατά -69,6% (σε 469 χιλ.). Το
μερίδιο αγοράς της γαλλικής αγοράς στον εισερχόμενο
τουρισμό το 2020 ήταν 6,4%, όταν το 2016 ήταν 5,3% και το
2019 4,9%.
Οι αφίξεις από την Γαλλία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα
με το 74,8% των αφίξεων για το 2020 να καταγράφεται στο
Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 7,2% και
18,2%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την
Γαλλία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: το Νότιο
Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Γαλλία
% επί του συνόλου

64.053.395
4.580.453
7,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Γαλλία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +11,9% (από 11,6 εκατ. το 2016 σε
12,9 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-64,6% (σε 4,6 εκατ.). Το μερίδιο της γαλλικής αγοράς σε
όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 7,2%, όταν
το 2016 ήταν 6,1% και το 2019 5,6%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (79,5%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 3,5% και 17,0%.
Οι εισπράξεις από την Γαλλία την περίοδο 2016-2019
εμφάνισαν αύξηση κατά +22,6% (από € 889 εκατ. το 2016 σε
€ 1,1 δισ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -66,3% (σε € 367 εκατ.). Το μερίδιο της
γαλλικής αγοράς το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο
8,5% όταν το 2016 ήταν 7,0% και το 2019 6,2%. Η
πλειονότητα των εισπράξεων καταγράφηκε στο Q3 (81,2%)
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 4,1% και
14,7%.

367.449.347
8,5%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω
μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+4,4% (από € 676,7 το 2016 σε € 706,8 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 αύξηση
κατά +10,9% (στα € 783,8). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Γαλλία το 2020 ήταν 34,1%
υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας
(€ 783,8 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Γαλλία

783,8

% του Μ.Ο της χώρας

134,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Γαλλία

80,2

% του Μ.Ο της χώρας

119,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Γαλλία

9,8

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+9,6% (από € 76,8 το 2016 σε € 84,2 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -4,7% (στα € 80,2).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την Γαλλία
το 2020 ήταν υψηλότερη κατά 19,2% αυτής
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 80,2, έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -4,7% (από
8,8 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,4
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +16,4% (στις 9,8 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Γαλλία το 2020
ήταν υψηλότερη κατά 12,5% αυτής του
συνόλου της χώρας (9,8 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Γαλλία οφείλεται στην αύξηση της Μέση
Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη
ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.

112,5%

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Ιταλία

373.228

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

5,1%
Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύμφωνα με το ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica) το 2020,
τα ταξίδια των Ιταλών έφτασαν σε ιστορικό χαμηλό στα 37,5
εκατ. με 231,2 εκατ. διανυκτερεύσεις. Τα ταξίδια με κίνητρο
τις διακοπές μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2019 κατά -44,8%
ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια κατά -67,9%. Οι καλοκαιρινές
διακοπές εμφάνισαν πιο ήπια μείωση (-18,6%) ενώ τα ταξίδια
στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά -80%. Οι χώρες με την
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το 2020 ήταν η Γαλλία (14,4%), η
Ισπανία (10,2%), η Ελβετία (7,3%) και η Αυστρία (7%). Η Γαλλία
αποτέλεσε τον δημοφιλέστερο προορισμό το 2020 για
σύντομες διακοπές (22,9%). Το κύριο κίνητρο για την
πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι διακοπές στην θάλασσα
(53,9%) και ακολούθως οι διακοπές στο βουνό (31%) και στην
ύπαιθρο (15,1%).
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ιταλία την περίοδο 20162019 κατέγραψε αύξηση κατά +12,0% (από 1,4 εκατ. το 2016 σε
1,6 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις από
Ιταλία κατέγραψαν πτώση κατά -76,0% (σε 373 χιλ.). Το μερίδιο
αγοράς της Ιταλίας σε όρους αφίξεων για το 2020 ήταν 5,1%,
όταν το 2016 ήταν 5,6% και το 2019 5,0%.
Οι αφίξεις από την Ιταλία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με
το 73,3% των αφίξεων για το 2020 να καταγράφεται στο Q3,
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 19,3%,
1,8% και 5,6%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Ιταλία
στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: η Αττική, το Νότιο
Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Ιταλία
% επί του συνόλου

64.053.395
3.453.473
5,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ιταλία
% επί του συνόλου

4.309.931.642
217.670.268

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Ιταλία, το 2019 καταγράφηκαν 12.609 χιλ. (+8,7% σε σύγκριση
με το 2016, 11,6 εκατ.). Αντίθετα την περίοδο 2019-2020
σημειώθηκε μείωση κατά -72,6% (σε 3,5 εκατ.). Η έντονη
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το
80,0% για το 2020 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για το Q1, Q2 και Q4 ήταν 9,9%, 3,9% και 6,2%. Το
μερίδιο της ιταλικής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων
ανήλθε το 2020 στο 5,4% όταν το 2016 ήταν 6,1% και το 2019
5,4%.
Οι εισπράξεις από την Ιταλία το 2019 άγγιξαν τα
€ 1.009 εκατ. (+39,7% σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο
αγοράς 5,7%, όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν
€ 722 εκατ. με το ίδιο μερίδιο. Την περίοδο 2019-2020, οι
εισπράξεις από την Ιταλία σημείωσαν μείωση κατά -78,4% (σε
€ 218 εκατ.) με το μερίδιο αγοράς το 2020 να ανέρχεται στο
5,1%. Στο Q3 καταγράφεται το 81,5% των εισπράξεων για το
2020 από την αγορά της Ιταλίας. Τα αντίστοιχα μεγέθη στα Q1,
Q2 και Q4 ήταν 11,1%, 2,6% και 4,8%.

5,1%
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Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+24,7% (από € 520,7 το 2016 σε € 649,4 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -10,2% (στα € 583,2). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ιταλία το 2020 ήταν 0,2%
χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας
(€ 583,2 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ιταλία

583,2

% του Μ.Ο της χώρας

99,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ιταλία

63,0

% του Μ.Ο της χώρας

93,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Ιταλία

9,3

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

106,5%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+28,5% (από € 62,3 το 2016 σε € 80,0 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -21,2% (στα € 63,0).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την Ιταλία
το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 6,3% αυτής
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 63,0 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -2,9% (από
8,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,1
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +14,0% (στις 9,3 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Ιταλία το 2020
ήταν υψηλότερη κατά 6,5% αυτής του συνόλου
της χώρας (9,3 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Ιταλία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην μείωση
της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού
η Μέση Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε
αύξηση.
31

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Turespana, το 2020, λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού, ο συνολικός αριθμός των ταξιδίων για
διακοπές στο εξωτερικό από τουρίστες από την Ολλανδία
μειώθηκε κατά -48% (από 22,4 εκατ. το 2019 σε 11,7 εκατ.
το 2020). Οι κυριότεροι προορισμοί για το 2020 ήταν
χώρες προσβάσιμες οδικώς όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η
Γερμανία και η Αυστρία.

Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Ολλανδία

256.621

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

3,5%
Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ολλανδία την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά +6,1% (από 771 χιλ. το
2016 σε 818 χιλ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020 οι
αφίξεις κατέγραψαν πτώση κατά -68,6% (σε 257 χιλ.). Το
μερίδιο αγοράς της Ολλανδίας σε όρους αφίξεων για το
2020 ήταν 3,5%, όταν το 2016 ήταν 3,1% και το 2019 2,6%.
Οι αφίξεις από την Ολλανδία εμφάνισαν εποχικότητα, με το
81,1% για το 2020 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 7,3% και 11,6%
αντίστοιχα.

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την
Ολλανδία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: το
Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Ολλανδία
% επί του συνόλου

64.053.395
2.608.115
4,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +1,9% (από 7,4 εκατ. το 2016 σε
7,6 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-65,6% (σε 2,6 εκατ.). Το μερίδιο της ολλανδικής αγοράς σε
όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 4,1%, όταν
το 2016 ήταν 3,9% και το 2019 3,3%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (84,3%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 4,3% και 11,5%.
Οι εισπράξεις από την Ολλανδία την περίοδο 2016-2019
εμφάνισαν αύξηση κατά +11,1% (από € 481 εκατ. το 2016
σε € 534 εκατ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 20192020 μείωση κατά -68,3% (σε € 169 εκατ.). Το μερίδιο της
ολλανδικής αγοράς το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε
στο 3,9% όταν το 2016 ήταν 3,8% και το 2019 3,0%. Η
πλειονότητα των εισπράξεων καταγράφηκε στο Q3 (87,5%)
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 3,8% και
8,7%.

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ολλανδία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
169.090.047
3,9%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα 32
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+4,7% (από € 623,7 το 2016 σε € 652,7 το 2019)
ενώ την περίοδο 2019-2020 οριακή αύξηση
κατά +0,9% (στα € 658,9). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ολλανδία το 2020 ήταν
12,7% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 658,9 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ολλανδία

658,9

% του Μ.Ο της χώρας

112,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ολλανδία

64,8

% του Μ.Ο της χώρας

96,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+9,0% (από € 64,7 το 2016 σε € 70,5 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -8,0% (στα € 64,8).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την
Ολλανδία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 3,6%
αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 64,8 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -4,0% (από
9,6 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 9,3
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +9,8% (στις 10,2 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Ολλανδία το 2020
ήταν υψηλότερη κατά 17,0% αυτής του
συνόλου της χώρας (10,2 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Ολλανδία οφείλεται εξ΄ολοκλήρου στην αύξηση
της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση
Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε
μείωση.

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Ολλανδία
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής
αντιπροσωπευτικότητας

10,2
117,0%
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Κύπρο την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά +22,8% (από 652 χιλ.
το 2016 σε 801 χιλ. το 2019). Αντίθετα την περίοδο
2019-2020, οι αφίξεις από την Κύπρο σημείωσαν πτώση
κατά -63,7% (σε 291 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της
κυπριακής αγοράς σε όρους αφίξεων το 2020 ανήλθε σε
3,9% όταν το 2016 και το 2019 ήταν 2,6%.

Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Κύπρο

290.994

% επί του συνόλου
Top-2 προορισμοί το 2019

3,9%
Αττική, Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Κύπρο
% επί του συνόλου

Σε ότι αφορά την εποχικότητα, το 85,7% των αφίξεων
από την αγορά της Κύπρου σημειώθηκε στα Q1 (47,5%)
και Q3 (38,2%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2 και
Q4 ήταν 2,2% και 12,2%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την
Κύπρο στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: η
Αττική και η Κεντρική Μακεδονία.

64.053.395
3.184.314
5,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 20162019 σημείωθηκε αύξηση κατά +13,4% (από 6,4 εκατ. το
2016 σε 7,2 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -56,0% (σε 3,2 εκατ.). Το μερίδιο της
κυπριακής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για το
2020 ανήλθε στο 5,0%, όταν το 2016 ήταν 3,4% και το
2019 3,1%. Η κατανομή των διανυκτερεύσεων στα
επιμέρους τρίμηνα Q1, Q2, Q3, Q4 ήταν 22,6%, 13,9%,
37,0% και 26,5% αντίστοιχα.
Οι εισπράξεις από την Κύπρο την περίοδο 2016-2019
εμφάνισαν αύξηση κατά +49,8% (από € 310 εκατ. το 2016
σε € 465 εκατ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 20192020 μείωση κατά -63,7% (σε € 169 εκατ.). Το μερίδιο
της κυπριακής αγοράς το 2020 σε όρους εισπράξεων
ανήλθε στο 3,9%, όταν το 2016 ήταν 2,4% και το 2019
2,6%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (77,9%)
καταγράφηκε στα Q1 (38,2%) και Q3 (39,6%) ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2 και Q4 ήταν 7,9% και 14,2%.

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Κύπρο
% επί του συνόλου

4.309.931.642
169.018.691
3,9%
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Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Κύπρος

580,8

% του Μ.Ο της χώρας

99,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Κύπρο

53,1

% του Μ.Ο της χώρας

78,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Κύπρο
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση
κατά +22,0% (από € 476,2 το 2016 σε
€ 580,8 το 2019) ενώ την περίοδο 20192020 η ΜΚΔ παρέμεινε πρακτικά
αμετάβλητη. Η ΜΚΔ των τουριστών από
την Κύπρο το 2020 ήταν 0,6% χαμηλότερη
από αυτή του συνόλου της χώρας
(€ 580,8 έναντι € 584,4).
Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση
κατά +32,2% (από € 48,7 το 2016 σε € 64,3
το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 20192020 η ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά
-17,5% (στα € 53,1). Επίσης, η ΜΔΔ των
τουριστών από την Κύπρο το 2020 ήταν
χαμηλότερη κατά 21,1% αυτής που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 53,1 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -7,7%
(από 9,8 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 9,0
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα
την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε
αύξηση κατά +21,2% (στις 10,9
διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών
από την Κύπρο το 2020 ήταν υψηλότερη
κατά 26,0% αυτής του συνόλου της χώρας
(10,9 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).

8,7
10,9
126,0%
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ελβετίας (Federal
Statistical Office), το 2019 οι Ελβετοί τουρίστες
πραγματοποίησαν 22,4 εκατ. ταξίδια με τουλάχιστον 1
διανυκτέρευση (-10% σε σχέση με το 2018, 24,9 εκατ.) εκ
των οποίων το 35% εντός της Ελβετίας και το 65% στο
εξωτερικό. Ανά ηλικιακή ομάδα, ο υψηλότερος αριθμός
ταξιδίων εντοπίζεται στις ηλικίες 25-44 ετών, με 3,6
ταξίδια ανά άτομο. Οι top-3 προορισμοί ήταν η Γερμανία
(13%), η Ιταλία (12%) και η Γαλλία (8%).

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Ελβετία

7.374.472
175.733

% επί του συνόλου

2,4%

Top προορισμός το 2020

Κρήτη

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ελβετία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +23,5% (από 438 χιλ. το
2016 σε 540 χιλ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020
οι αφίξεις από την Ελβετία σημείωσαν πτώση κατά -67,5%
(σε 176 χιλ.). Το μερίδιο της ελβετικής αγοράς σε όρους
αφίξεων για το 2020 ήταν 2,4% όταν το 2016 ήταν 1,8% και
το 2019 1,7%.
Οι αφίξεις από την Ελβετία εμφάνισαν εποχικότητα, με το
65,0% για το 2020 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 21,1% και 13,9%.
Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από την
Ελβετία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν η
Κρήτη.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Ελβετία
% επί του συνόλου

64.053.395
1.745.134
2,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ελβετία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +25,5% (από 3,9 εκατ. το 2016 σε
4,9 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-64,0% (σε 1,7 εκατ.). Το μερίδιο της ελβετικής αγοράς σε
όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 2,7%, όταν
το 2016 ήταν 2,0% και το 2019 2,1%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (79,4%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 12,0% και 8,6%.
Οι εισπράξεις από την Ελβετία την περίοδο 2016-2019
εμφάνισαν αύξηση κατά +37,6% (από € 336 εκατ. το 2016 σε
€ 462 εκατ. το 2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -68,0% (σε € 148 εκατ.). Το μερίδιο της
ελβετικής αγοράς το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο
3,4% όταν το 2016 και το 2019 ήταν 2,6%. Η πλειονότητα
των εισπράξεων καταγράφηκε στο Q3 (80,5%) ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 11,0% και 8,4%.

147.867.698
3,4%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής
αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+11,5% (από € 767,7 το 2016 σε € 855,6 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -1,7% (στα € 841,4). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ελβετία το 2020 ήταν
44,0% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 841,4 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ελβετία

841,4

% του Μ.Ο της χώρας

144,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ελβετία

84,7

% του Μ.Ο της χώρας

125,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Ελβετία

9,9

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

114,3%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+9,6% (από € 87,0 το 2016 σε € 95,3 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -11,1% (στα
€ 84,7). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από
την Ελβετία το 2020 ήταν υψηλότερη κατά
25,9% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 84,7 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά +1,7%
(από 8,8 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 9,0
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +10,6% (στις 9,9 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Ελβετία το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 14,3% αυτής του
συνόλου της χώρας (9,9 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Ελβετία οφείλεται στην μείωση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Αυστρία
% επί του συνόλου
Top προορισμός το 2020

7.374.472
160.862
2,2%
Ιόνια Νησιά

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύμφωνα με το Statistics Austria, το 2020 πραγματοποιήθηκαν
σχεδόν 3,9 εκατ. διεθνή ταξίδια (-67,4% σε σύγκριση με το 2019)
εκ των οποίων το 83% (-68,2% σε σύγκριση με το 2019, 3,2 εκατ.)
αφορούσε σε ταξίδια αναψυχής και το 17% (-63,2% σε σύγκριση με
το 2019, 671 χιλ.) σε επαγγελματικά ταξίδια. Οι κυριότεροι
προορισμοί ήταν η Ιταλία (22,4%) και ακολούθως η Γερμανία
(19,0%), η Κροατία (8,5%), η Ισπανία (5,5%) και η Ελλάδα (4,3%). Ο
τουρίστας από την Αυστρία, ο οποίος παραδοσιακά προχωρούσε σε
προκράτηση των διακοπών του, φαίνεται ότι επηρεάστηκε από την
αβεβαιότητα που επικρατεί στην ταξιδιωτική βιομηχανία λόγω της
πανδημίας. Η τάση που φαίνεται να επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι
του spontaneous traveler, κυρίως στην διοργάνωση ταξιδίων με
μικρή διάρκεια παραμονής. Αν και η πανδημία έχει επηρεάσει τα
εισοδήματα των Αυστριακών, η τάση για διακοπές εξακολουθεί να
βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις τους. Οι τουρίστες από την
Αυστρία, παραδοσιακά αναζητούν το προϊόν Η&Θ. Ωστόσο, φαίνεται
ότι σταδιακά κερδίζουν μερίδιο ο αθλητικός τουρισμός (κυρίως η
ποδηλασία), ο βιώσιμος τουρισμός, ο τουρισμός γκολφ, ο ναυτικός
τουρισμός και το καμπινγκ.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστρία κατέγραψε την
περίοδο 2016-2019 αύξηση κατά +62,3% (από 359 χιλ. το 2016 σε
583 χιλ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις
σημείωσαν πτώση κατά -72,4% (σε 161 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς
της Αυστρίας στον εισερχόμενο τουρισμό το 2020 ανήλθε σε 2,2%
όταν το 2016 ήταν 1,4% και το 2019 1,9%.
Οι αφίξεις από την Αυστρία εμφάνισαν εποχικότητα με το 67,9%
των αφίξεων για το 2020 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 12,5% και 19,6%.
Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από την Αυστρία
στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν τα Ιόνια Νησιά.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Αυστρία
% επί του συνόλου

64.053.395
1.444.970
2,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +57,1% (από 3,3 εκατ. το 2016 σε 5,1
εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -71,8% (σε
1,4 εκατ.). Το μερίδιο της αυστριακής αγοράς σε όρους
διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 2,3%, όταν το 2016 ήταν
1,7% και το 2019 2,2%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων
(74,8%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1
και Q4 ήταν 6,1% και 19,0%.
Οι εισπράξεις από την Αυστρία την περίοδο 2016-2019 εμφάνισαν
αύξηση κατά +83,6% (από € 251 εκατ. το 2016 σε € 462 εκατ. το
2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -75,6%
(σε € 112 εκατ.). Το μερίδιο της αυστριακής αγοράς το 2020 σε
όρους εισπράξεων ανήλθε στο 2,6% όταν το 2016 ήταν 2,0% και το
2019 2,6%. Η πλειονότητα των εισπράξεων καταγράφηκε στο Q3
(80,2%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 6,1% και
13,7%.

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Αυστρία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
112.428.548
2,6%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+13,1% (από € 699,9 το 2016 σε € 791,7 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -11,7% (στα € 698,9). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Αυστρία το 2020 ήταν
19,6% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 698,9 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Αυστρία

698,9

% του Μ.Ο της χώρας

119,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Αυστρία

77,8

% του Μ.Ο της χώρας

115,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Αυστρία

9,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

103,4%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+16,9% (από € 76,9 το 2016 σε € 89,9 το
2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η
ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά -13,5% (στα
€ 77,8). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από
την Αυστρία το 2020 ήταν υψηλότερη κατά
15,6% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 77,8 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -3,2%
(από 9,1 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,8
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +2,0% (στις 9,0 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Αυστρία το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 3,4% αυτής του
συνόλου της χώρας (9,0 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Αυστρία οφείλεται στην μείωση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.
*Τα

στοιχεία

του

2ου

τριμήνου

του

2020

δεν

δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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είναι

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Βέλγιο

7.374.472
136.116

% επί του συνόλου

1,8%

Top προορισμός το 2020

Κρήτη

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύμφωνα με την STATBEL, το 2020 οι Βέλγοι τουρίστες
πραγματοποίησαν 7,1 εκατ. διεθνή ταξίδια εκ των οποίων το 28%
ήταν διάρκειας 1-3 διανυκτερεύσεις και το 72% 4 και άνω
διανυκτερεύσεων. Επιμέρους, το 94% των ταξιδίων αφορούσε σε
ταξίδια αναψυχής και το 6% σε επαγγελματικά ταξίδια. Οι top-5
διεθνείς προορισμοί των τουριστών από το Βέλγιο για το 2020, ήταν
η Γαλλία (38,1%), η Ολλανδία (11,3%), η Ισπανία (7,7%), η Ιταλία
(7,0%) και η Γερμανία (6,6%). Η Ελλάδα για το 2020, αντιπροσώπευε
το 2% των διεθνών ταξιδίων των τουριστών από το Βέλγιο. Τέλος,
το 63% των διεθνών ταξιδίων πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο, το
29% με αεροπλάνο και το 9% με άλλα μέσα.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Βέλγιο κατέγραψε την περίοδο
2016-2019 αύξηση κατά +25,8% (από 467 χιλ. το 2016 σε 588 χιλ. το
2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις σημείωσαν
πτώση κατά -76,8% (σε 136 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς του Βελγίου
στον εισερχόμενο τουρισμό το 2020 ανήλθε σε 1,8% όταν το 2016
και το 2019 ήταν 1,9%.
Οι αφίξεις από το Βέλγιο εμφάνισαν εποχικότητα με το 73,8% των
αφίξεων για το 2020 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 11,5% και 14,7%.
Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από το Βέλγιο στην
Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν η Κρήτη.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Βέλγιο
% επί του συνόλου

64.053.395
1.484.453
2,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +19,3% (από 4,3 εκατ. το 2016 σε 5,1 εκατ.
το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -71,1% (σε 1,5
εκατ.). Το μερίδιο της βελγικής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων
για το 2020 ανήλθε στο 2,3%, όταν το 2016 ήταν 2,3% και το 2019
2,2%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (77,0%) καταγράφεται
στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 5,2% και
17,8%.

Οι εισπράξεις από το Βέλγιο την περίοδο 2016-2019 εμφάνισαν
αύξηση κατά +42,7% (από € 318 εκατ. το 2016 σε € 453 εκατ. το
2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -79,6% (σε
€ 92 εκατ.). Το μερίδιο της βελγικής αγοράς το 2020 σε όρους
εισπράξεων ανήλθε στο 2,1% όταν το 2016 ήταν 2,5% και το 2019
2,6%. Η πλειονότητα των εισπράξεων καταγράφηκε στο Q3 (82,4%)
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 5,4% και 12,2%.
Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Βέλγιο
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
92.342.286
2,1%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής
αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+13,4% (από € 679,9 το 2016 σε € 771,3 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -12,0% (στα € 678,4). Η ΜΚΔ των
τουριστών από το Βέλγιο το 2020 ήταν 16,1%
υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας
(€ 678,4 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Βέλγιο

678,4

% του Μ.Ο της χώρας

116,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Βέλγιο

62,2

% του Μ.Ο της χώρας

92,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Βέλγιο
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+19,7% (από € 73,8 το 2016 σε € 88,3 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -29,5% (στα € 62,2).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από το Βέλγιο
το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 7,6% αυτής
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 62,2 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -5,2% (από
9,2 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,7
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +24,8% (στις 10,9 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από το Βέλγιο το 2020
ήταν υψηλότερη κατά 25,6% αυτής του
συνόλου της χώρας (10,9 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από το
Βέλγιο οφείλεται στην μείωση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.

10,9
125,6%

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω 41
μικρής αντιπροσωπευτικότητας

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας
(INSTAT), οι τουρίστες από την Αλβανία πραγματοποίησαν το
2019 5,4 εκατ. ταξίδια (+17,8% σε σύγκριση με το 2018), εκ
των οποίων το 19,4% (960 χιλ.) ήταν διεθνή και το 80,6%
(4,3 εκατ.) εσωτερικού. Το κύριο κίνητρο για την
πραγματοποίηση ενός ταξιδίου το 2019, ήταν η επίσκεψη σε
φίλους & συγγενείς (46,2%) και ακολούθως οι διακοπές
(37,6%), τα επαγγελματικά και τα Λοιπά ταξίδια με 8,1%
αντίστοιχα. Οι κυριότεροι διεθνείς προορισμοί ήταν η
Ελλάδα, η Ιταλία και το Κοσσυφοπέδιο.
Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Αλβανία

266.189

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

3,6%
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Δυτική
Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αλβανία κατέγραψε την
περίοδο 2016-2019 αύξηση κατά +30,8% (από 722 χιλ. το
2016 σε 944 χιλ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020
οι αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά -71,8% (σε 266 χιλ.). Το
μερίδιο αγοράς της Αλβανίας για το 2020 ανήλθε στο 3,6%
όταν το 2016 ήταν 2,9% και το 2019 ήταν 3,0%.

Οι αφίξεις από την Αλβανία εμφάνισαν εποχικότητα με το
55,1% των αφίξεων για το 2020 να καταγράφεται στο Q1,
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2, Q3 και Q4 ήταν 20,4%,
16,4% και 8,1%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την
Αλβανία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: η
Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Αλβανία
% επί του συνόλου

64.053.395
1.459.560
2,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Αλβανία
% επί του συνόλου

4.309.931.642

Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε αύξηση κατά +11,2% (από 3,0 εκατ. το 2016 σε
3,3 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-55,9% (σε 1,5 εκατ.). Το μερίδιο της αλβανικής αγοράς σε
όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 2,3%, όταν
το 2016 ήταν 1,6% και το 2019 1,4%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (64,9%) καταγράφεται στο Q1 (30,8%) και
Q2 (34,2%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q3 και Q4 ήταν
14,8% και 20,2%.
Οι εισπράξεις από την Αλβανία το 2019 άγγιξαν τα
€ 212 εκατ. (+24,8% σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο
αγοράς 1,2%, όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν
€ 170 εκ. και μερίδιο 1,3%. Το μερίδιο της αλβανικής αγοράς
για το 2020 ανήλθε στο 2,1%, ενώ οι εισπράξεις την περίοδο
2019-2020 κατεγραψαν πτώση κατά -57,6% (σε € 90 εκατ.).
Στα Q1 (34,9%) και Q2 (39,0%) καταγράφεται το 73,9% των
εισπράξεων για το 2020 ενώ στα Q3 και Q4 το 14,3% και
11,8% αντίστοιχα.

90.026.964
2,1%
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Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε μείωση κατά
-4,6% (από € 235,6 το 2016 σε € 224,9 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 αύξηση
κατά +50,4% (στα € 338,2). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Αλβανία το 2020 ήταν
42,1% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου
της χώρας (€ 338,2 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Αλβανία

338,2

% του Μ.Ο της χώρας

57,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Αλβανία

61,7

% του Μ.Ο της χώρας

91,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Αλβανία

5,5

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

63,1%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+12,2% (από € 57,2 το 2016 σε € 64,1 το
2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η
ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά -3,8% (στα
€ 61,7). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από
την Αλβανία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά
8,3% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 61,7 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -15,0%
(από 4,1 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 3,5
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +56,4% (στις 5,5 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Αλβανία το
2020 ήταν χαμηλότερη κατά 36,9% αυτής
του συνόλου της χώρας (5,5
διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Αλβανία οφείλεται στην αύξηση της Μέση
Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη
ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.
43

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την NTTO (National Travel and Tourism Office), οι
τουρίστες από τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν το 2020 33,5 εκατ.
διεθνή ταξίδια (-66,3% σε σύγκριση με το 2019, 99,3 εκατ.). Οι
κυριότεροι προορισμοί για το 2020 ήταν το Μεξικό (65%), η
Καραϊβική (9%), η Ευρώπη (8%) και ο Καναδάς (6%). Το 53%
των διεθνών ταξιδίων για το 2020 πραγματοποιήθηκε οδικώς
ενώ το υπόλοιπο 47% με αεροπλάνο. Για την αγορά των ΗΠΑ,
ο τουρισμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός, ευρισκόμενος το
2019 στην κορυφή των προτιμήσεων (έναντι της 2ης θέσης το
2018, μετά την νυχτερινή ζωή), (Phocuswright U.S. Consumer
Travel Report 2020).
Σύνολο Αφίξεων 2020
από ΗΠΑ
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
106.574
1,4%
Αττική, Νότιο Αιγαίο

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση
την περίοδο 2016-2019 κατά +51,4% (από 779 χιλ. το 2016 σε
1,2 εκατ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 οι
αφίξεις από τις ΗΠΑ συρρικνώθηκαν κατά 91,0% (σε 107 χιλ.).
Το μερίδιο αγοράς της αμερικάνικης αγοράς για το 2020
ανήλθε στο 1,4% όταν το 2016 ήταν 3,1% και το 2019 3,8%.
Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, το 80,7% των αφίξεων
από τις ΗΠΑ σημειώθηκε στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q3 και Q4 ήταν 9,9% και 9,4%.
Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από τις ΗΠΑ
στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν: η Αττική και το
Νότιο Αιγαίο.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από ΗΠΑ
% επί του συνόλου

64.053.395
1.395.689
2,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από τις
ΗΠΑ, το 2019 καταγράφηκαν 12.457 χιλ. (+52,3% σε σύγκριση
με το 2016) με μερίδιο αγοράς 5,4% όταν το 2016 είχαν
καταγραφεί 8.178 χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,3%. Την περίοδο
2019-2020 οι διανυκτερεύσεις εμφάνισαν πτώση κατά -88,8%
(σε 1,4 εκατ.) με το μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς να
ανέρχεται σε 2,2%. Το 59,0% των διανυκτερεύσεων
καταγράφηκε στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2 και
Q4 ήταν 19,4% και 21,7%.
Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ την περίοδο 2016-2019 εμφάνισαν
αύξηση κατά +63,3% (από € 728 εκατ. το 2016 σε € 1,2 δισ. το
2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-92,8% (σε € 86 εκατ.). Το μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς
το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 2,0% όταν το 2016
ήταν 5,7% και το 2019 6,7%. Η πλειονότητα των εισπράξεων
καταγράφηκε στο Q1 (69,9%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα
Q3 και Q4 ήταν 18,5% και 11,6%.

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από ΗΠΑ
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
86.063.431
2,0%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
2ου

*Τα στοιχεία του
τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+7,8% (από € 934,9 το 2016 σε € 1.008,2 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -19,9% (στα € 807,5). Η ΜΚΔ των
τουριστών από τις ΗΠΑ το 2020 ήταν 38,2%
υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας
(€ 807,5 έναντι € 584,4) ενώ παράλληλα ήταν
και η 3η υψηλότερη από όλες τις
εξεταζόμενες αγορές για το 2020.
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από ΗΠΑ

807,5

% του Μ.Ο της χώρας

138,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από ΗΠΑ

61,7

% του Μ.Ο της χώρας

91,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+7,2% (από € 89,0 το 2016 σε € 95,4 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -35,4% (στα € 61,7).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από τις ΗΠΑ
το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 8,4% αυτής
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 61,7 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε οριακή αύξηση κατά
+0,6% (από 10,5 διανυκτερεύσεις το 2016 σε
10,6 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα
την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε
αύξηση κατά +23,9% (στις 13,1
διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών
από τις ΗΠΑ το 2020 ήταν υψηλότερη κατά
50,8% αυτής του συνόλου της χώρας (13,1
διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις) ενώ παράλληλα ήταν και η
3η υψηλότερη ΜΔΠ από όλες τις
εξεταζόμενες αγορές για το 2020.
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από τις
ΗΠΑ οφείλεται στην μείωση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από ΗΠΑ
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7
13,1
150,8%

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι
δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρουμανία
κατέγραψε αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +34,3%
(από 1,0 εκατ. το 2016 σε 1,4 εκατ. το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά
-85,2% (σε 205 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της ρουμάνικης
αγοράς για το 2020 ανήλθε στο 2,8% όταν το 2016 ήταν
4,1% και το 2019 4,4%.
Σύνολο Αφίξεων 2020

7.374.472

από Ρουμανία

204.551

% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

2,8%
Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακεδονία
& Θράκη, Θεσσαλία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Ρουμανία
% επί του συνόλου

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την
Ρουμανία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2020 ήταν:
η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία &
Θράκη και η Θεσσαλία.

64.053.395
1.249.192
2,0%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ρουμανία
% επί του συνόλου

Οι αφίξεις από την Ρουμανία εμφάνισαν εποχικότητα,
με το 53,5% να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 27,2%,
12,3% και 7,0%.

4.309.931.642
80.067.106
1,9%

Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 20162019 σημείωθηκε αύξηση κατά +29,8% (από 6,8 εκατ.
το 2016 σε 8,9 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 20192020 μείωση κατά -85,9% (σε 1,2 εκατ.). Το μερίδιο της
ρουμάνικης αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για το
2020 ανήλθε στο 2,0%, όταν το 2016 ήταν 3,6% και το
2019 3,8%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων
(72,6%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 10,5%, 8,4% και 8,5%.
Οι εισπράξεις από την Ρουμανία το 2019 άγγιξαν τα
€ 483 εκατ. (+23,4% σε σύγκριση με το 2016) με
μερίδιο αγοράς 2,7%, όταν το 2016 το σύνολο των
εισπράξεων ήταν € 391 εκ. και μερίδιο 3,1%. Την
περίοδο 2019-2020 οι εισπράξεις κατεγραψαν πτώση
κατά -83,4% (σε € 80 εκατ.). Στο Q3 καταγράφεται το
76,4% των εισπράξεων για το 2020 ενώ στα Q1, Q2 και
Q4 το 8,2%, 5,7% και 9,7% αντίστοιχα. Το μερίδιο
αγοράς της ρουμάνικης αγοράς σε όρους εισπράξεων
για το 2020 ανήλθε στο 1,9%.
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Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε μείωση κατά
-8,1% (από € 381,3 το 2016 σε € 350,3 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 αύξηση
κατά +11,7% (στα € 391,4). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ρουμανία το 2020 ήταν
33,0% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου
της χώρας (€ 391,4 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ρουμανία

391,4

% του Μ.Ο της χώρας

67,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ρουμανία

64,1

% του Μ.Ο της χώρας

95,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Ρουμανία

6,1

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

70,3%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά
-5,0% (από € 57,2 το 2016 σε € 54,4 το 2019).
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε αύξηση κατά +17,8% (στα
€ 64,1). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από
την Ρουμανία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά
4,7% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 64,1 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά
-3,3% (από 6,7 διανυκτερεύσεις το 2016 σε
6,4 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε μείωση
κατά -5,2% (στις 6,1 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Ρουμανία το
2020 ήταν χαμηλότερη κατά 29,7% αυτής
του συνόλου της χώρας (6,1
διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Ρουμανία οφείλεται στην αύξηση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε μείωση.
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Δανία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
88.186
1,2%
-

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Danmarks Statistik (IDE), το 2020 οι
τουρίστες από την Δανία πραγματοποίησαν 4,2 εκατ. διεθνη ταξίδια
(-53,5% σε σύγκριση με το 2019, 9,1 εκατ.). Το 90% των ταξιδίων
αφορούσε ταξίδια διακοπών (3,8 εκατ., -43,5% σε σύγκριση με το
2019, 6,7 εκατ.) ενώ το 10% αφορούσε επαγγελματικά ταξίδια (423
χιλ., -82% σε σύγκριση με το 2019, 2,3 εκατ.). Σε ότι αφορά τα ταξίδια
διακοπών, το 25% των ταξιδίων αφορούσε σε ταξίδια με λιγότερες
από 4 διανυκτερεύσεις με κυριότερους προορισμούς την Σουηδία
(42%) και την Γερμανία (36%), ενώ το 75% των ταξιδίων αφορούσε σε
ταξίδια με περισσότερες από 4 διανυκτερεύσεις με κυριότερους
προορισμούς την Ισπανία (14%), την Σουηδία (11%) και την Νορβηγία
(11%). Η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 4% των διεθνών ταξιδίων για
διακοπές άνω των 4 διανυκτερεύσεων. Οι Δανοί είναι παραδοσιακοί
ταξιδιώτες οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στην πραγματοποίηση
τουλάχιστον 2 οικογενειακών ταξιδίων ανά έτος. Κύριοι παράγοντες
για αυτή την τάση αποτελούν ο σκληρός σκανδιναβικός καιρός καθώς
και η αναγνώριση των ταξιδίων ως σύμβολο κοινωνικής και
πολιτιστικής θέσης. Οι διακοπές Ήλιος & Θάλασσα εξακολουθούν να
εμφανίζουν την μεγαλύτερη ζήτηση και ακολουθεί το City Break με
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Επίσης, είναι
απαραίτητο να αναφερθεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον για άθληση και
δραστηριότητες που είναι σε επαφή με την φύση (όπως η ποδηλασία,
το γκολφ και η πεζοπορία). Τέλος, οι διακοπές σε καλοκαιρινές
κατοικίες (ιδιόκτητες ή προς ενοικίαση) εμφανίζει αυξανόμενο
ενδιαφέρον.
Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Δανία κατέγραψε αύξηση την
περίοδο 2016-2019 κατά +27,3% (από 242 χιλ. το 2016 σε 308 χιλ. το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά
-71,3% (σε 88 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της δανέζικης αγοράς για το
2020 ανήλθε στο 1,2% όταν το 2016 και το 2019 ήταν 1,0%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Δανία
% επί του συνόλου

64.053.395
780.131

Οι αφίξεις από την Δανία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 72,3% να
καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν
6,1% και 21,5%.

1,2%

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημειώθηκε αύξηση κατά +29,0% (από 2,0 εκατ. το 2016 σε 2,6 εκατ.
το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -69,5% (σε 780
χιλ.). Το μερίδιο της δανέζικης αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για
το 2020 ανήλθε στο 1,2%, όταν το 2016 ήταν 1,0% και το 2019 1,1%. Η
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (71,6%) καταγράφεται στο Q3 ενώ
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 7,8% και 20,7%.

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι εισπράξεις από την Δανία το 2019 άγγιξαν τα € 191 εκατ. (+43,6%
σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,1%, όταν το 2016 το
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 133 εκ. και μερίδιο 1,0%. Την περίοδο
2019-2020 οι εισπράξεις κατεγραψαν πτώση κατά -69,6% (σε € 58
εκατ.) ενώ το μερίδιο της ανήλθε σε 1,3%. Στο Q3 καταγράφεται το
73,6% των εισπράξεων για το 2020 ενώ στα Q1 και Q4 το 4,4% και
22,0% αντίστοιχα.
Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Δανία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
57.984.005
1,3%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής
αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+12,8% (από € 549,3 το 2016 σε € 619,9 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 αύξηση
κατά +6,1% (στα € 657,5). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Δανία το 2020 ήταν
12,5% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 657,5 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Δανία

657,5

% του Μ.Ο της χώρας

112,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Δανία

74,3

% του Μ.Ο της χώρας

110,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Δανία

8,8

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

101,8%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+11,3% (από € 66,9 το 2016 σε € 74,5 το
2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η
ΜΔΔ σημείωσε οριακή μείωση κατά -0,2%
(στα € 74,3). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών
από την Δανία το 2020 ήταν υψηλότερη κατά
10,5% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 74,3 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+1,4% (από 8,2 διανυκτερεύσεις το 2016 σε
8,3 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +6,3% (στις 8,8 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Δανία το 2020
ήταν υψηλότερη κατά 1,8% αυτής του
συνόλου της χώρας (8,8 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Δανία οφείλεται στην αύξηση της Μέσης
Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη
ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν
δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

είναι
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Τσεχίας (Czech
Statistical Office), το 2020 οι τουρίστες από την Τσεχία
πραγματοποίησαν 2,2 εκατ. διεθνή ταξίδια (-67,1% σε
σύγκριση με το 2019). Το κύριο κίνητρο για την
πραγματοποίηση ενός διεθνούς ταξιδίου το 2020 ήταν οι
διακοπές (80%) και ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους &
συγγενείς (18%). Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί (για ταξίδια
άνω των 4 διανυκτερεύσεων) το 2020 ήταν η Κροατία
(25,1%), η Σλοβακία (21,5%) και η Αυστρία (16,8%).
Σύνολο Αφίξεων 2020
από Τσεχία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
102.928
1,4%
-

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Τσεχία κατέγραψε
αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +43,4% (από 280 χιλ. το
2016 σε 402 χιλ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -74,4% (σε 103 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της
τσέχικης αγοράς για το 2020 ανήλθε σε 1,4% όταν το 2016
ήταν 1,1% ενώ το 2019 1,3%.
Οι αφίξεις από την Τσεχία εμφάνισαν εποχικότητα, με το
87,6% για το 2020 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 4,4% και 7,9%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Τσεχία
% επί του συνόλου

64.053.395
821.599
1,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Τσεχία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτE - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
48.057.302
1,1%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Τσεχία, το 2019 καταγράφηκαν 3.238 χιλ. (+39,1% σε
σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,1% όταν το 2016
είχαν καταγραφεί 2.328 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,0%. Την
περίοδο 2019-2020, οι διανυκτερεύσεις από την Τσεχία
σημείωσαν πτώση κατά -74,6% (σε 822 χιλ.) με το μερίδιο
της να ανέρχεται στο 1,3%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων για το 2020 (91,4%) καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 2,3% και
6,3%.
Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019
σημειώθηκε αύξηση κατά +51,4% (από € 123 εκατ. το 2016
σε € 186 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -74,2% (σε € 48 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της Τσεχίας
ανήλθε το 2020 σε 1,1% όταν το 2016 ήταν 1,0% και το 2019
1,1%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (94,3%) καταγράφηκε
στο Q3 ενώ στα Q1 και Q4 καταγράφηκαν το 1,5% και 4,2%
των εισπράξεων αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου για το 2019 και του 2ου τριμήνου του
2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+5,6% (από € 439,2 το 2016 σε € 463,7 το 2019)
ενώ την περίοδο 2019-2020 οριακή αύξηση
κατά +0,7% (στα € 466,9). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Τσεχία το 2020 ήταν 20,1%
χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας
(€ 466,9 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Τσεχία

466,9

% του Μ.Ο της χώρας

79,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Τσεχία

58,5

% του Μ.Ο της χώρας

86,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Τσεχία

8,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

91,9%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+8,9% (από € 52,9 το 2016 σε € 57,6 το 2019)
ενώ την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ σημείωσε
αύξηση κατά +1,6% (στα € 58,5). Επίσης, η ΜΔΔ
των τουριστών από την Τσεχία το 2020 ήταν
χαμηλότερη κατά 13,1% αυτής που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 58,5
έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά
-3,0% (από 8,3 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,1
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την περίοδο
2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε οριακή μείωση
κατά -0,9% (στις 8,0 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ
των τουριστών από την Τσεχία το 2020 ήταν
χαμηλότερη κατά 8,1% αυτής του συνόλου της
χώρας (8,0 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Τσεχία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση
της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού
η Μέση Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε
μείωση.
*Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου για το 2019 και του 2ου
τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω μικρής
αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με το ΙΝΕ, οι Ισπανοί πραγματοποίησαν το
2020 101,5 εκατ. ταξίδια (-47,6% σε σύγκριση με το
2019) εκ των οποίων το 5,0% (5,1 εκατ.) ήταν διεθνή
και το 95,0% (96,4 εκατ.) εσωτερικού. Το κύριο
κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού ήταν οι
διακοπές (47,0%) και ακολούθως η επίσκεψη σε
φίλους/συγγενείς (38,1%), τα επαγγελματικά ταξίδια
(9,2%) και τα Λοιπά (5,7%).

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Ισπανία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
74.636
1,0%
-

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι αφίξεις από την Ισπανία την περίοδο 2016-2019
σημείωσαν αύξηση κατά +39,1% (από 203 χιλ. το 2016
σε 283 χιλ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -73,6% (σε 75 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της
ισπανικής αγοράς για το 2020 ανήλθε σε 1,0%, όταν το
2016 ήταν 0,8% και το 2019 0,9%.
Το 2020, το 56,2% των αφίξεων από την Ισπανία
καταγράφηκε στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα
Q1 και Q4 ήταν 39,8% και 4,0%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Ισπανία
% επί του συνόλου

64.053.395
673.177
1,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ισπανία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από
την Ισπανία, το 2019 καταγράφηκαν 2.435 χιλ. (+30,3%
σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,0% όταν
το 2016 είχαν καταγραφεί 1.869 χιλ. και μερίδιο
αγοράς 1,0%. Την περίοδο 2019-2020 οι
διανυκτερεύσεις από την Ισπανία σημείωσαν μείωση
κατά -72,4% (σε 673 χιλ.) ενώ το μερίδιο της ανήλθε
σε 1,1%. To 73,3% των διανυκτερεύσεων για το 2020
σημειώθηκε στο Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4
καταγράφηκε το 20,4% και 6,3% των διανυκτερεύσεων.
Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019
σημειώθηκε αύξηση κατά +57,0% (από € 129 εκατ. το
2016 σε € 203 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 20192020 μείωση κατά -77,8% (σε € 45 εκατ.). Το μερίδιο
αγοράς της Ισπανίας ανήλθε το 2020 σε 1,0% όταν το
2016 ήταν 1,0% και το 2019 1,1%. Η πλειονότητα των
εισπράξεων (70,5%) καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1
και Q4 καταγράφηκαν το 25,0% και 4,6% των
εισπράξεων αντίστοιχα.

45.040.204
1,0%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
2ου

*Τα στοιχεία του
τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+12,8% (από € 636,1 το 2016 σε € 717,8 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -15,9% (στα € 603,5). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ισπανία το 2020 ήταν
3,3% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 603,5 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ισπανία

603,5

% του Μ.Ο της χώρας

103,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ισπανία

66,9

% του Μ.Ο της χώρας

99,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Ισπανία

9,0

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

103,8%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+20,5% (από € 69,2 το 2016 σε € 83,4 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -19,8% (στα € 66,9).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την
Ισπανία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά 0,6%
αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της
χώρας (€ 66,9 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά
-6,4% (από 9,2 διανυκτερεύσεις το 2016 σε
8,6 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +4,8% (στις 9,0 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Ισπανία το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 3,8% αυτής του
συνόλου της χώρας (9,0 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Ισπανία οφείλεται στην μείωση της Μέσης
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση
Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε αύξηση.
53
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Statistics Canada, το 2020 οι τουρίστες από
τον Καναδά πραγματοποίησαν σχεδόν 5,1 εκατ. διεθνή ταξίδια
(-81,1% σε σύγκριση με το 2019, 26,8 εκατ.) με τουλάχιστον 1
διανυκτέρευση. Το 48% των διεθνών ταξιδίων αφορούσαν
ταξίδια προς τις Ην. Πολιτείες Αμερικής ενώ το υπόλοιπο 51%
σε υπερπόντιους προορισμούς. Το κύριο κίνητρο για την
πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι διακοπές (56%) και
ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (26%), τα
επαγγελματικά ταξίδια (14%), τα Λοιπά ταξίδια (4%) και τα
ψώνια (1%).
Σύνολο Αφίξεων 2020
Από Καναδά
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
32.817
0,4%
-

Top-3 προορισμοί το 2020

Οι αφίξεις από τον Καναδά την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν
αύξηση κατά +110,1% (από 153 χιλ. το 2016 σε 321 χιλ. το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -89,8% (σε 33
χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της καναδικής αγοράς για το 2020
ανήλθε σε 0,4%, όταν το 2016 ήταν 0,6% και το 2019 1,0%.
Οι αφίξεις από τον Καναδά εμφάνισαν εποχικότητα, με το
81,4% των αφίξεων να καταγράφεται στα Q1 (32,1%) και Q3
(49,3%) ενώ στο Q4 καταγράφηκε το 18,6%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Καναδά
% επί του συνόλου

64.053.395
790.615
1,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Καναδά
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από τον
Καναδά, το 2019 καταγράφηκαν 4.048 χιλ. (+115,2% σε
σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,7% όταν το 2016
είχαν καταγραφεί 1.881 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,0%.
Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 σημειώθηκε μείωση των
διανυκτερεύσεων από τον Καναδά κατά -80,5% (σε 791 χιλ.)
ενώ το μερίδιο της καναδικής αγοράς ανήλθε σε 1,2%. To
70,3% των διανυκτερεύσεων για το 2020 σημειώθηκε στο Q3
ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 10,1% και
19,6% των διανυκτερεύσεων.
Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019
σημειώθηκε αύξηση κατά +142,4% (από € 141 εκατ. το 2016 σε
€ 343 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-88,2% (σε € 40 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς του Καναδά ανήλθε
το 2020 σε 0,9% όταν το 2016 ήταν 1,1% και το 2019 1,9%. Η
πλειονότητα των εισπράξεων (62,0%) καταγράφηκε στο Q3
ενώ στα Q1 και Q4 καταγράφηκαν το 27,8% και 10,2% των
εισπράξεων αντίστοιχα.

40.309.088
0,9%

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Καναδά

1.228,3

% του Μ.Ο της χώρας

210,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Καναδά

51,0

% του Μ.Ο της χώρας

75,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Καναδά
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7
24,1
277,4%

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την περίοδο
2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά +15,4% (από
€ 925,3 το 2016 σε € 1.067,9 το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 αύξηση κατά +15,0% (στα
€ 1.228,3). Η ΜΚΔ των τουριστών από τον
Καναδά το 2020 ήταν 110,2% υψηλότερη από
αυτή του συνόλου της χώρας (€ 1.228,3 έναντι
€ 584,4) ενώ παράλληλα ήταν και η υψηλότερη
ΜΚΔ από όλες τις εξεταζόμενες αγορές για το
2020.
Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά +12,7% (από
€ 75,2 το 2016 σε € 84,7 το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ σημείωσε μείωση
κατά -39,8% (στα € 51,0). Επίσης, η ΜΔΔ των
τουριστών από τον Καναδά το 2020 ήταν
χαμηλότερη κατά 24,2% αυτής που
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 51,0
έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 20162019 κατέγραψε αύξηση κατά +2,4% (από 12,3
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 12,6
διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την περίοδο
2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση κατά +91,0%
(στις 24,1 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των
τουριστών από τον Καναδά το 2020 ήταν
υψηλότερη κατά 177,4% αυτής του συνόλου της
χώρας (24,1 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις) ενώ παράλληλα ήταν και η
υψηλότερη με διαφορά ΜΔΠ από όλες τις
εξεταζόμενες για το 2020.
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από τον Καναδά
οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση της
Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση
Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.
55

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020
Σύμφωνα με την Swedavia, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 3,2 εκατ.
διεθνή αεροπορικά ταξίδια από τα αεροδρόμια τα οποία
διαχειρίζεται, -77% σε σύγκριση με το 2019. Οι κυριότεροι
προορισμοί ήταν η Γερμανία (12,8%), η Ισπανία (11,6%) και το Ην.
Βασίλειο (8,4%). Ο εσωτερικός τουρισμός εξακολουθεί να
παραμένει ελκυστικός καιι το 2021, με 8 στους 10 σουηδούς να
σκέφτονται να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην
Σουηδία. Από την άλλη πλευρά ο αντίκτυπος της πανδημίας
ευνοεί την δημοτικότητα των ασφαλών προορισμών.

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Σουηδία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
48.197
0,7%
-

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Το ενδιαφέρον των Σουηδών για ταξίδια παραμένει, αλλά οι
λόγοι για τους οποίους ταξιδεύουν έχουν αλλάξει. Το γεγονός
ότι θέλουν να γνωρίσουν νέους προορισμούς και να αποφύγουν
μέρη που έχουν ήδη επισκεφτεί είναι κάτι που λαμβάνουν
υπόψιν, όπως και η αυξανόμενη τάση για νέες εμπειρίες.
Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρείται για το περιβάλλον και την
βιωσιμότητα κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στις στρατηγικές
προσφοράς και marketing των κυριότερων φορέων της αγοράς.
Οι αφίξεις από την Σουηδία την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν
οριακή μείωση κατά -0,2% (από 413 χιλ. το 2016 σε 412 χιλ. το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -88,3% (σε 48
χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της σουηδικής αγοράς για το 2020
ανήλθε σε 0,7%, όταν το 2016 ήταν 1,7% και το 2019 1,3%.
Οι αφίξεις από την Σουηδία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 54,0%
να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και
Q4 ήταν 29,8% και 16,1%.

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Σουηδία
% επί του συνόλου

64.053.395
614.039
1,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Σουηδία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
27.700.892
0,6%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την
Σουηδία, το 2019 καταγράφηκαν 3.675 χιλ. (+5,9% σε σύγκριση με
το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,0% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί
3.472 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,8%. Αντίθετα, την περίοδο 20192020 σημειώθηκε μείωση των διανυκτερεύσεων από την Σουηδία
κατά -83,3% (σε 614 χιλ.) με το μερίδιο της να ανέρχεται σε 1,0%.
To 61,5% των διανυκτερεύσεων για το 2020 σημειώθηκε στο Q3
ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφηκε το 23,9% και 14,6%.
Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 σημειώθηκε
αύξηση κατά +16,7% (από € 221 εκατ. το 2016 σε € 258 εκατ. το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -89,3% (σε € 28
εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της Σουηδίας ανήλθε το 2020 σε 0,6%
όταν το 2016 ήταν 1,7% και το 2019 1,5%. Η πλειονότητα των
εισπράξεων (74,9%) για το 2020 καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1
και Q4 καταγράφηκαν το 13,5% και 11,6% των εισπράξεων
αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+16,9% (από € 535,6 το 2016 σε € 626,3 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -8,2% (στα € 574,7). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Σουηδία το 2020 ήταν
1,7% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 574,7 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Σουηδία

574,7

% του Μ.Ο της χώρας

98,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Σουηδία

45,1

% του Μ.Ο της χώρας

67,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Σουηδία
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7
12,7

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+10,3% (από € 63,7 το 2016 σε € 70,3 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ
σημείωσε μείωση κατά -35,8% (στα € 45,1).
Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την
Σουηδία το 2020 ήταν χαμηλότερη κατά
33,0% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο
της χώρας (€ 45,1 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+6,0% (από 8,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε
8,9 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +43,0% (στις 12,7 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Σουηδία το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 46,7% αυτής του
συνόλου της χώρας (12,7 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Σουηδία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην
μείωση της Μέσης Δαπάνης ανά
Διανυκτέρευση αφού η Μέση Διάρκεια
Παραμονής κατέγραψε αύξηση.
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146,7%

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι
δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ*
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστραλία
κατέγραψε αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά
+100,1% (από 169 χιλ. το 2016 σε 339 χιλ. το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις
συρρικνώθηκαν κατά 91,6% (σε 29 χιλ.). Το
μερίδιο αγοράς της αυστραλέζικης αγοράς για
το 2020 ανήλθε σε 0,4% όταν το 2016 ήταν 0,7%
ενώ το 2019 1,1%.
Σύνολο Αφίξεων 2020
από Αυστραλία

7.374.472
28.595

% επί του συνόλου

0,4%

Top προορισμός το 2020

Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Αυστραλία
% επί του συνόλου

Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών
από την Αυστραλία στην Ελλάδα σύμφωνα με την
ΤτΕ 2020 ήταν η Αττική.

64.053.395
428.076
0,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Αυστραλία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Οι αφίξεις από την Αυστραλία εμφάνισαν
εποχικότητα, με το 84,8% για το 2020 να
καταγράφεται στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη
για τα Q3 και Q4 ήταν 8,7% και 6,5%.

4.309.931.642
20.443.093
0,5%

Σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο
2016-2019 σημείωθηκε αύξηση κατά +118,9%
(από 2,1 εκατ. το 2016 σε 4,6 εκατ. το 2019) ενώ
την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά -90,7% (σε
428 χιλ.). Το μερίδιο της αυστραλέζικης αγοράς
σε όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε
στο 0,7%, όταν το 2016 ήταν 1,1% και το 2019
2,0%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων
(76,7%) καταγράφεται στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα
μεγέθη για τα Q3 και Q4 ήταν 14,1% και 9,2%.
Οι εισπράξεις από την Αυστραλία το 2019
άγγιξαν τα € 371 εκατ. (+103,8% σε σύγκριση με
το 2016) με μερίδιο αγοράς 2,1%, όταν το 2016
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 182 εκ. και
μερίδιο 1,4%. Την περίοδο 2019-2020 οι
εισπράξεις κατεγραψαν πτώση κατά -94,5% (σε
€ 20 εκατ.) με το μερίδιο της σε όρους
εισπράξεων να ανέρχεται σε 0,5%. Στο Q1
καταγράφεται το 81,5% των εσόδων για το 2020
ενώ στα Q3 και Q4 το 11,2% και 7,3% αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα
λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+1,8% (από € 1.075,6 το 2016 σε € 1.095,4 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -34,7% (στα € 714,9). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Αυστραλία το 2020 ήταν
22,3% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της
χώρας (€ 714,9 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Αυστραλία

714,9

% του Μ.Ο της χώρας

122,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Αυστραλία

47,8

% του Μ.Ο της χώρας

71,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020
από Αυστραλία
% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

8,7

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά
-6,9% (από € 86,9 το 2016 σε € 80,9 το 2019)
ενώ την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ σημείωσε
μείωση κατά -41,0% (στα € 47,8). Επίσης, η
ΜΔΔ των τουριστών από την Αυστραλία το
2020 ήταν χαμηλότερη κατά 29,0% αυτής
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας
(€ 47,8 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+9,4% (από 12,4 διανυκτερεύσεις το 2016 σε
13,5 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση
κατά +10,6% (στις 15,0 διανυκτερεύσεις). Η
ΜΔΠ των τουριστών από την Αυστραλία το
2020 ήταν υψηλότερη κατά 72,4% αυτής του
συνόλου της χώρας (15,0 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,7 διανυκτερεύσεις) ενώ παράλληλα
αποτελεί και την 2η υψηλότερη ΜΔΠ για το
2020.
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Αυστραλία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην
μείωση της Μέσης Δαπάνης ανά
Διανυκτέρευση αφού η Μέση Διάρκεια
Παραμονής κατέγραψε αύξηση.

15,0
172,4%
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Σύνολο Αφίξεων 2020
από Ρωσία
% επί του συνόλου
Top-3 προορισμοί το 2020

7.374.472
25.682
0,3%
-

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύμφωνα με την Statista (2020), οι τουρίστες από την Ρωσία
πραγματοποίησαν το 2020 περίπου 12,4 εκατ. διεθνή ταξίδια
(-72,7% σε σύγκριση με το 2019, 45,3 εκατ.). Οι top-5
δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 2020 ήταν η Αμπχαζία
(22,7%), η Τουρκία (16,9%), η Ουκρανία (10,4%), η Φινλανδία
(6,3%) και το Καζακστάν (5,0%). Τον Ιούλιο του 2020, μετά την
άρση των lockdown σε πολλές περιοχές, η Ρωσική κυβέρνηση
εισήγαγε ένα πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων που ενθάρρυνε
τον πληθυσμό να κάνει διακοπές στη Ρωσία. Εκπληρώνοντας
κάποιες προϋποθέσεις, οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να λάβουν
έως και το 20% της ταξιδιωτικής δαπάνης, με τον όρο οι
πληρωμές των δαπάνων να γίνονται με την κάρτα του Ρωσικού
συστήματος πληρωμών ¨Mir¨. Πάνω από το 40% των
ερωτηθέντων εξέφρασαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρωσία κατέγραψε μείωση
την περίοδο 2016-2019 κατά -2,1% (από 595 χιλ. το 2016 σε 583
χιλ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 οι αφίξεις
συρρικνώθηκαν κατά 95,6% (σε 26 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της
ρωσικής αγοράς για το 2020 ανήλθε σε 0,3% όταν το 2016 ήταν
2,4% ενώ το 2019 1,9%.
Η πλειονότητα των αφίξεων καταγράφηκαν στο Q1 (84,3%) ενώ
στα Q3 και Q4 καταγράφηκε το 5,5% και 10,2% αντίστοιχα.
Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2020
από Ρωσία
% επί του συνόλου

64.053.395
238.798
0,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2020
από Ρωσία
% επί του συνόλου
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

4.309.931.642
14.307.932
0,3%

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019
σημείωθηκε οριακή αύξηση κατά +0,6% (από 6,0 εκατ. το 2016
σε 6,1 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά
-96,1% (σε 239 χιλ.). Το μερίδιο της ρωσικής αγοράς σε όρους
διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 0,4%, όταν το 2016
ήταν 3,2% και το 2019 2,6%. Η πλειονότητα των
διανυκτερεύσεων (60,9%) καταγράφηκε στο Q1 ενώ τα
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q3 και Q4 ήταν 18,3% και 20,8%.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019
σημειώθηκε οριακή μείωση κατά -0,6% (από € 436 εκατ. το
2016 σε € 433 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020
μείωση κατά -96,7% (σε € 14 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της
Ρωσίας ανήλθε το 2020 σε 0,3% όταν το 2016 ήταν 3,4% και το
2019 2,5%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (74,0%) για το 2020
καταγράφηκε στο Q1 ενώ στα Q3 και Q4 καταγράφηκαν το
10,3% και 15,7% των εισπράξεων αντίστοιχα.
Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
*Τα στοιχεία του

2ου

τριμήνου του 2020 δεν είναι δημοσιευμένα λόγω

μικρής αντιπροσωπευτικότητας
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2020

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την
περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά
+1,5% (από € 732,3 το 2016 σε € 743,5 το
2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση
κατά -25,1% (στα € 557,1). Η ΜΚΔ των
τουριστών από την Ρωσία το 2020 ήταν
4,7% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου
της χώρας (€ 557,1 έναντι € 584,4).
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην
Ελλάδα το 2020

584,4

από Ρωσία

557,1

% του Μ.Ο της χώρας

95,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση
στην Ελλάδα το 2020

67,3

από Ρωσία

59,9

% του Μ.Ο της χώρας

89,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην
Ελλάδα το 2020

8,7

από Ρωσία

9,3

% του Μ.Ο της χώρας
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

107,1%

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση
κατά -1,2% (από € 72,1 το 2016 σε € 71,2
το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2020 η
ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά -15,8% (στα
€ 59,9). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών
από την Ρωσία το 2020 ήταν χαμηλότερη
κατά 11,0% αυτής που καταγράφεται στο
σύνολο της χώρας (€ 59,9 έναντι € 67,3).
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο
2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά
+2,8% (από 10,2 διανυκτερεύσεις το 2016
σε 10,4 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την
περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε
μείωση κατά -11,0% (στις 9,3
διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών
από την Ρωσία το 2020 ήταν υψηλότερη
κατά 7,1% αυτής του συνόλου της χώρας
(9,3 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7
διανυκτερεύσεις).
Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η
μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την
Ρωσία οφείλεται πρωτίστως στην μείωση
της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση
και δευτερευόντως στην μείωση της
Μέσης Διάρκειας Παραμονής.
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Πηγές
• Τράπεζα της Ελλάδας, Έρευνα Συνόρων 2017-2020,
• Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία το 2019

• Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR), Germany
• Office for National Statistics, United Kingdom
• INE, Spain
• Statistics Austria,

• Phocuswright, US Consumer Travel Report 2020,
• National Travel and Tourism Office (NTTO), ΗΠΑ
• ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica), Ιταλία
• Statista, Ρωσία
• STATBEL, Βέλγιο
• Federal Statistical Office, “Reisen der Schweizer Wohnbevolkerung”, Ελβετία
• Swedavia, Σουηδία
• Turespana, Ισπανία
• Danmarks Statistiκ Data (IDE).

• INSTAT, Albania.
• Czech Statistical Office.
• Statistics Canada.
• OECD Tourism Committee, Γαλλία
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