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Η Πανδημία του κορονοϊού και ο τουρισμός

Τα αυξανόμενα ποσοστά εμβολιασμών, σε συνδυασμό με την χαλάρωση των ταξιδιωτικών

περιορισμών λόγω του αυξημένου διασυνοριακού συντονισμού και των πρωτοκόλλων συνέβαλαν

στην απελευθέρωση της έστω και περιορισμένης ζήτησης που κατεγράφη το 2021. Συγκεκριμένα,

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), ο Παγκόσμιος τουρισμός το 2021 σε

σύγκριση με το 2020 παρουσίασε αύξηση αφίξεων κατά +4% (από 400 εκατ. το 2020 σε 415 εκατ.

το 2021). Ωστόσο, οι διεθνείς αφίξεις (με διανυκτέρευση) εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες

κατά 72% από τα επίπεδα του 2019. Τα έσοδα από τις εξαγωγές από τον διεθνή τουρισμό

αναμένεται να ξεπεράσουν το 2021 τα $ 700 δισ. (-58% σε σύγκριση με το 2019, $ 1,7 τρισ.), μικρή

αύξηση σε σύγκριση με το 2020, λόγω της υψηλότερης δαπάνης ανά ταξίδι που κατεγράφη

($ 1.500). Η οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία εκτιμάται το 2021 σε

$ 1,9 τρισ. αυξημένη κατά +19% σε σύγκριση με το 2020 ($ 1,6 τρισ.), αλλά χαμηλότερη κατά 46%

από τα επίπεδα του 2019 ($ 3,5 τρισ.).

Ο ρυθμός ανάκαμψης της τουριστικής δραστηριότητας παρέμεινε αργός και άνισος σε όλες τις

περιοχές του κόσμου, εξαιτίας διαφορετικών βαθμών περιορισμού της κινητικότητας, των

ποσοστών εμβολιασμού και της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης. Η Ευρώπη και η Αμερική κατέγραψαν

τα ισχυρότερα αποτελέσματα το 2021 σε σύγκριση με το 2020 (+19% και +17% αντίστοιχα), αλλά

εξακολουθούν να βρίσκονται 63% χαμηλότερα από τα προ-πανδημίας επίπεδα. Ενδεικτικά, οι

υπόλοιπες υπό-περιοχές: Αφρική (+12%), Μέση Ανατολή (-24%) και Ασία/Ειρηνικός (-65%).

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, μετά την πτώση που καταγράφηκε το 2020 σε όλα τα βασικά μεγέθη

(αφίξεις -76%, διανυκτερεύσεις -72%, εισπράξεις -76% σε σύγκριση με το 2019) του εισερχόμενου

τουρισμού, το 2021 ήταν έτος ανάκαμψης (αφίξεις +99%, διανυκτερεύσεις +105%, εισπράξεις

+140% σε σύγκριση με το 2020). Σε σύγκριση με τα προ-πανδημίας επίπεδα, η Ελλάδα βρίσκεται

χαμηλότερα κατά -53% σε όρους αφίξεων (από 31,3 εκατ. το 2019 σε 14,7 εκατ. το 2021), -43% σε

όρους διανυκτερεύσεων (από 232,5 εκατ. το 2019 σε 131,4 εκατ. το 2021) και -42% σε όρους

εισπράξεων (από € 17,7 δισ. το 2019 σε € 10,3 δισ. το 2021). Οι επιδόσεις αυτές είναι σημαντικά

καλύτερες από τις προαναφερθείσες για τον παγκόσμιο τουρισμό.
3
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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

καταγραφή γίνεται για τις 25 μεγαλύτερες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, που

αντιπροσωπεύουν το 93,6% των αφίξεων, το 92,8% των διανυκτερεύσεων και το 93,1% των

εισπράξεων.

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. 

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/travelling.aspx
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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 ετών πριν το 2020.
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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 (~43.000 ερωτηματολόγια το 2021) 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

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

2021» 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.

https://insete.gr/wp-content/uploads/2022/06/22_06_Tourism_and_Greek_Economy_2020-2021.pdf
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ΣΥΝΟΨΗ - 1

Βασικά Μεγέθη

2016-2019

Η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια ανακόπηκε απότομα το 2020 ως

επακόλουθο της πανδημίας του κορονοϊού που επηρέασε την τουριστική κίνηση σε Παγκόσμιο

επίπεδο. Το 2016-2019 ο ελληνικός τουρισμός μεγεθύνθηκε τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και

σε επίπεδο διανυκτερεύσεων και εισπράξεων και 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

αντίθετο.
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ΣΥΝΟΨΗ - 2

Βασικά Μεγέθη

2019-2021

Αντίθετα, την περίοδο 2019-2021 ο ελληνικός τουρισμός σημείωσε απότομη πτώση σε όλα τα

βασικά μεγέθη του. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2019-2021 ο ελληνικός τουρισμός εμφάνισε τις

ακόλουθες μειώσεις:

• αφίξεις: -53% (από 31,3 εκατ. το 2019 σε 14,7 εκατ. το 2021),

• διανυκτερεύσεις: -43% (από 232,5 εκατ. το 2019 σε 131,4 εκατ. το 2021) και

• εισπράξεις: -42% (από € 17,7 δισ. το 2019 σε € 10,3 δισ. το 2021).

Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν μείωση στα βασικά μεγέθη τους: Χώρες Ζώνης

Ευρώ (αφίξεις -34%, διανυκτερεύσεις -27% και έσοδα -28%), Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ

(αφίξεις -63%, διανυκτερεύσεις -48% και έσοδα -37%) και Λοιπές Χώρες (αφίξεις -64%,

διανυκτερεύσεις -58% και έσοδα -56%).

Σε ότι αφορά στις χώρες προέλευσης, οι υψηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στις

αγορές της Αυστραλίας (αφίξεις -97%, διανυκτερεύσεις -95%, εισπράξεις -98%), του Καναδά

(αφίξεις -82%, διανυκτερεύσεις -78%, εισπράξεις -76%), της Τουρκίας (αφίξεις -82%,

διανυκτερεύσεις -74%, εισπράξεις -75%), της Ρωσίας (αφίξεις -79%, διανυκτερεύσεις -78%,

εισπράξεις -74%), της Σουηδίας (αφίξεις -69%, διανυκτερεύσεις -67%, εισπράξεις -68%), της

Βουλγαρίας (αφίξεις -80%, διανυκτερεύσεις -67%, εισπράξεις -59%), της Σερβίας (αφίξεις -60%,

διανυκτερεύσεις -64%, εισπράξεις -59%), των ΗΠΑ (αφίξεις -66%, διανυκτερεύσεις -55%,

εισπράξεις -50%) και της Αλβανίας (αφίξεις -67%, διανυκτερεύσεις -41%, εισπράξεις -48%).

Οι χαμηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις σημειώθηκαν στις αγορές της Γαλλίας (αφίξεις

-24%, διανυκτερεύσεις -13%, εισπράξεις -9%), της Πολωνίας (αφίξεις -24%, διανυκτερεύσεις

-19%, εισπράξεις -9%), της Δανίας (αφίξεις -34%, διανυκτερεύσεις -31%, εισπράξεις -19%), της

Γερμανίας (αφίξεις -25%, διανυκτερεύσεις -18%, εισπράξεις -22%), της Ελβετίας (αφίξεις -25%,

διανυκτερεύσεις -20%, εισπράξεις -23%), της Ολλανδίας (αφίξεις -29%, διανυκτερεύσεις -23%,

εισπράξεις -23%), της Τσεχίας (αφίξεις -34%, διανυκτερεύσεις -34%, εισπράξεις -25%), της

Αυστρίας (αφίξεις -28%, διανυκτερεύσεις -28%, εισπράξεις -27%), του Βελγίου (αφίξεις -39%,

διανυκτερεύσεις -39%, εισπράξεις -35%) και της Κύπρου (αφίξεις -38%, διανυκτερεύσεις -27%,

εισπράξεις -39%).
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ΣΥΝΟΨΗ - 3

Βασικά Μεγέθη

Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές ενώ με πράσινο χρώμα οι

θετικές ποσοστιαίες μεταβολές.

2016-2019 2019-2021 2016-2019 2019-2021 2016-2019 2019-2021

Σύνολο 26% -53% 22% -43% 39% -42%

Χώρες Ζώνης Ευρώ 24% -34% 15% -27% 39% -28%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ 39% -63% 20% -48% 27% -37%

Λοιπές Χώρες 22% -64% 31% -58% 42% -56%

από Γερμανία 28% -25% 13% -18% 39% -22%

από Ην. Βασίλειο 21% -55% 14% -47% 32% -43%

από Γαλλία 17% -24% 12% -13% 23% -9%

από ΗΠΑ 51% -66% 52% -55% 63% -50%

από Ιταλία 12% -48% 9% -44% 40% -48%

από Ολλανδία 6% -29% 2% -23% 11% -23%

από Πολωνία 16% -24% -4% -19% 22% -9%

από Ελβετία 23% -25% 26% -20% 38% -23%

από Αυστρία 62% -28% 57% -28% 84% -27%

από Ρουμανία 34% -55% 30% -49% 23% -38%

από Βέλγιο 26% -39% 19% -39% 43% -35%

από Κύπρο 23% -38% 13% -27% 50% -39%

από Δανία 27% -34% 29% -31% 44% -19%

από Σερβία 42% -60% 45% -64% 27% -59%

από Τσεχία 43% -34% 39% -34% 51% -25%

από Βουλγαρία 54% -80% 20% -67% 14% -59%

από Ισραήλ 59% -47% 36% -30% 78% -34%

από Ρωσία -2% -79% 1% -78% -1% -74%

από Αλβανία 31% -67% 11% -41% 25% -48%

από Ισπανία 39% -50% 30% -50% 57% -49%

από Σουηδία 0% -69% 6% -67% 17% -68%

από Τουρκία 23% -82% 18% -74% 10% -75%

από Καναδά 110% -82% 115% -78% 142% -76%

από Βόρεια Μακεδονία -45% -49% -48% -45% -38% -49%

από Αυστραλία 100% -97% 119% -95% 104% -98%

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

Μεταβολές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2016-2021

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις Εισπράξεις



ΣΥΝΟΨΗ - 4

Mε εντονότερο πράσινο σημειώνονται τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στο αντίστοιχο μέγεθος

Βασικά Μεγέθη

11

σε χιλ.
μερίδιο 

αγοράς
σε χιλ.

μερίδιο 

αγοράς
σε εκατ. €

μερίδιο 

αγοράς

Σύνολο 14.705 131.357 10.328

Χώρες Ζώνης Ευρώ 7.360 50,0% 71.438 54,4% 5.536 53,6%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ 2.763 18,8% 18.221 13,9% 1.261 12,2%

Λοιπές Χώρες 4.582 31,2% 41.699 31,7% 3.531 34,2%

από Γερμανία 3.001 20,4% 30.428 23,2% 2.316 22,4%

από Ην. Βασίλειο 1.591 10,8% 16.134 12,3% 1.466 14,2%

από Γαλλία 1.175 8,0% 11.281 8,6% 992 9,6%

από ΗΠΑ 396 2,7% 5.624 4,3% 596 5,8%

από Ιταλία 806 5,5% 7.045 5,4% 525 5,1%

από Ολλανδία 580 3,9% 5.823 4,4% 410 4,0%

από Πολωνία 645 4,4% 4.553 3,5% 380 3,7%

από Ελβετία 404 2,7% 3.904 3,0% 355 3,4%

από Αυστρία 422 2,9% 3.716 2,8% 337 3,3%

από Ρουμανία 626 4,3% 4.567 3,5% 301 2,9%

από Βέλγιο 359 2,4% 3.144 2,4% 294 2,8%

από Κύπρο 496 3,4% 5.314 4,0% 284 2,7%

από Δανία 204 1,4% 1.768 1,3% 154 1,5%

από Σερβία 414 2,8% 3.075 2,3% 147 1,4%

από Τσεχία 266 1,8% 2.138 1,6% 140 1,4%

από Βουλγαρία 762 5,2% 3.022 2,3% 139 1,3%

από Ισραήλ 182 1,2% 1.165 0,9% 136 1,3%

από Ρωσία 120 0,8% 1.346 1,0% 115 1,1%

από Αλβανία 309 2,1% 1.948 1,5% 111 1,1%

από Ισπανία 141 1,0% 1.221 0,9% 103 1,0%

από Σουηδία 128 0,9% 1.195 0,9% 83 0,8%

από Τουρκία 196 1,3% 1.039 0,8% 82 0,8%

από Καναδάς 57 0,4% 907 0,7% 82 0,8%

από Βόρεια Μακεδονία 479 3,3% 1.318 1,0% 58 0,6%

από Αυστραλία 9 0,1% 220 0,2% 9 0,1%

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

Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2021

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις Εισπράξεις
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ΣΥΝΟΨΗ - 5

Βασικοί Δείκτες

2016-2019
Την περίοδο 2016-2019, η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) καταγράφει μείωση (-3% σε 7,4

διανυκτερεύσεις το 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 τις 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%) και της Σουηδίας (+6%).

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

• 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,

παρά στην μείωση της ΜΔΠ.
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ΣΥΝΟΨΗ - 6

Βασικοί Δείκτες

2019-2021

Την περίοδο 2019-2021, όλοι οι βασικοί δείκτες σημείωσαν θετική ποσοστιαία μεταβολή: ΜΚΔ

(+25%, από € 564,0 το 2019 σε € 702,4 το 2021), ΜΔΔ (+3%, από € 76,1 το 2019 σε € 78,6 το 2021)

και ΜΔΠ (+20%, από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 8,9 διανυκτερεύσεις το 2021). Αναλύοντας

τις επιμέρους ευρείες αγορές (Ζώνη Ευρώ, ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ και Λοιπές Χώρες), η εικόνα

είναι θετική σε όλους τους δείκτες, με εξαίρεση την ΜΔΔ για τις Χώρες της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα για την περίοδο 2019-2021:

• Χώρες Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ +8%, ΜΔΔ -2% και ΜΔΠ +10%, Η μείωση που καταγράφεται στην

ΜΔΔ, οφείλεται στην μείωση που σημείωσαν οι αγορές της Γερμανίας (-4%), της Ιταλίας (-7%)

και της Κύπρου (-17%).

• Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης του Ευρώ: ΜΚΔ +71% ΜΔΔ +22% και ΜΔΠ +40% και

• Λοιπές Χώρες: ΜΚΔ +24% ΜΔΔ +6% και ΜΔΠ +17%.

Οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις την περίοδο 2019-2021, καταγράφονται στην:

• Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, από τις αγορές της Βουλγαρίας (+109%), της Αλβανίας

(+59%), των ΗΠΑ (+49%), της Τουρκίας (+40%), της Ρουμανίας (+37%), του Καναδά (+35%), της

Ρωσίας (+29%), του Ην. Βασιλείου (+26%), του Ισραήλ (+24%), της Δανίας (+21%), της Πολωνίας

(+21%) και της Γαλλίας (+19%),

• Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, από τις αγορές της Βουλγαρίας (+26%), της Ρουμανίας

(+21%), της Ρωσίας (+20%), της Δανίας (+17%), της Σερβίας (+15%), της Τσεχίας (+14%), της

Πολωνίας (+12%) και των ΗΠΑ (+11%) και

• Μέση Διάρκεια Παραμονής, από τις αγορές της Αυστραλίας (+103%), της Αλβανίας (+80%), της

Βουλγαρίας (+66%), της Τουρκίας (+43%), των ΗΠΑ (+34%), του Ισραήλ (+31%), του Καναδά

(+27%), της Κύπρου (+19%) και του Ην. Βασιλείου (+17%).

Αντίθετα, στην ΜΚΔ μείωση σημείωσαν μόνο οι αγορές της Αυστραλίας (-3%) και της Κύπρου

(-2%) και στην ΜΔΠ μόνο οι αγορές της Σερβίας (-11%) και της Τσεχίας (-0,1%). Στην ΜΔΔ, οι

υψηλότερες ποσοστιαίες μειώσεις σημειώθηκαν στις αγορές της Αυστραλίας (-52%), της

Κύπρου (-17%) της Αλβανίας (-11%), της Ιταλίας (-7%), της Ελβετίας (-5%), του Ισραήλ (-5%) και

της Γερμανίας (-4%).

Τέλος, σε αντίθεση με την περίοδο 2016-2019, η αύξηση της ΜΚΔ την περίοδο 2019-2021

φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΔΔ.
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ΣΥΝΟΨΗ - 7

Βασικοί Δείκτες

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.

2016-2019 2019-2021 2016-2019 2019-2021 2016-2019 2019-2021

Σύνολο 10% 25% 14% 3% -3% 20%

Χώρες Ζώνης Ευρώ 12% 8% 20% -2% -7% 10%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ -9% 71% 6% 22% -14% 40%

Λοιπές Χώρες 16% 24% 9% 6% 7% 17%

από Γερμανία 8% 5% 23% -4% -12% 9%

από Ην. Βασίλειο 9% 26% 16% 8% -6% 17%

από Γαλλία 4% 19% 10% 4% -5% 14%

από ΗΠΑ 8% 49% 7% 11% 1% 34%

από Ιταλία 25% 0% 28% -7% -3% 8%

από Ολλανδία 5% 8% 9% 0% -4% 8%

από Πολωνία 5% 21% 26% 12% -17% 8%

από Ελβετία 11% 3% 10% -5% 2% 8%

από Αυστρία 13% 1% 17% 1% -3% 0%

από Ρουμανία -8% 37% -5% 21% -3% 13%

από Βέλγιο 13% 6% 20% 6% -5% 0%

από Κύπρο 22% -2% 32% -17% -8% 19%

από Δανία 13% 21% 11% 17% 1% 4%

από Σερβία -10% 3% -12% 15% 2% -11%

από Τσεχία 6% 14% 9% 14% -3% 0%

από Βουλγαρία -26% 109% -5% 26% -22% 66%

από Ισραήλ 12% 24% 31% -5% -14% 31%

από Ρωσία 2% 29% -1% 20% 3% 8%

από Αλβανία -5% 59% 12% -11% -15% 80%

από Ισπανία 13% 1% 21% 1% -6% 0%

από Σουηδία 17% 4% 10% -1% 6% 5%

από Τουρκία -11% 40% -7% -2% -4% 43%

από Καναδά 15% 35% 13% 6% 2% 27%

από Βόρεια Μακεδονία 12% 0% 18% -8% -5% 9%

από Αυστραλία 2% -3% -7% -52% 9% 103%

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

ΜΚΔ ΜΔΔ ΜΔΠ

Μεταβολές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2016-2021
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Βασικοί Δείκτες

Με κόκκινο σημειώνονται τα μεγέθη που είναι μικρότερα από το αντίστοιχο μέγεθος για το

σύνολο εισερχόμενου τουρισμού –ενώ με πράσινο αυτά που είναι μεγαλύτερα,

15

σε € 
ως % 

M.O. χώρας
σε €

ως % 

M.O. χώρας

σε 

διανυκτερεύσεις

ως % 

M.O. χώρας

Σύνολο 702 79 8,9

Χώρες Ζώνης Ευρώ 752 129% 77 115% 9,7 112%

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ 457 78% 69 103% 6,6 76%

Λοιπές Χώρες 771 132% 85 126% 9,1 105%

από Γερμανία 772 132% 76 113% 10,1 117%

από Ην. Βασίλειο 921 158% 91 135% 10,1 117%

από Γαλλία 844 144% 88 131% 9,6 111%

από ΗΠΑ 1.505 258% 106 158% 14,2 163%

από Ιταλία 651 111% 75 111% 8,7 101%

από Ολλανδία 707 121% 70 105% 10,0 115%

από Πολωνία 590 101% 84 124% 7,1 81%

από Ελβετία 880 151% 91 135% 9,7 111%

από Αυστρία 799 137% 91 135% 8,8 101%

από Ρουμανία 481 82% 66 98% 7,3 84%

από Βέλγιο 820 140% 94 139% 8,8 101%

από Κύπρο 571 98% 53 79% 10,7 123%

από Δανία 752 129% 87 129% 8,7 100%

από Σερβία 356 61% 48 71% 7,4 86%

από Τσεχία 527 90% 65 97% 8,0 93%

από Βουλγαρία 182 31% 46 68% 4,0 46%

από Ισραήλ 749 128% 117 174% 6,4 74%

από Ρωσία 958 164% 85 126% 11,3 130%

από Αλβανία 358 61% 57 84% 6,3 73%

από Ισπανία 727 124% 84 125% 8,6 97%

από Σουηδία 652 112% 70 104% 9,3 108%

από Τουρκία 418 72% 79 117% 5,3 61%

από Καναδάς 1.438 246% 90 133% 16,0 185%

από Βόρεια Μακεδονία 121 21% 44 65% 2,8 32%

από Αυστραλία 1.061 181% 39 57% 27,5 317%

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

ΜΚΔ ΜΔΠΜΔΔ

Βασικοί δείκτες εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2021
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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 2019-2021 κατεγράφη μείωση αφίξεων κατά 

-53,1% στα 14,7 εκατ.

Οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα εμφανίζουν 

έντονη εποχικότητα με το 67,2% των αφίξεων για το 2021 

να καταγράφονται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα 

Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,8%, 9,9% και 21,0%. Το χαμηλό 

μερίδιο στον εισερχόμενο τουρισμό που καταγράφεται 

στο Q1, οφείλεται στα μέτρα περιορισμού (lockdown) που 

είχαν εφαρμοστεί εκείνη την περίοδο για τον περιορισμό 

της εξάπλωσης του κορονοϊού. 

Οι top-5 Ελληνικοί προορισμοί βάσει αφίξεων 

(Περιφερειακά στοιχεία της ΤτΕ 2021) είναι το Νότιο 

Αιγαίο, η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία, η Αττική και τα 

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 2019-2021 

κατεγράφη μείωση κατά -43,5% (σε 131.357 χιλ.). Όσον 

αφορά την εποχικότητα, το 68,5% των διανυκτερεύσεων 

για το 2021 καταγράφηκαν στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,8%, 12,0% και 16,7%.    

Οι εισπράξεις την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν αύξηση 

κατά +38,7% (σε € 17,7 δισ. το 2019), ρεκόρ εισπράξεων, 

ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση κατά -41,6% (σε € 10,3 

δισ.). Αναφορικά με την εποχικότητα για το 2021, το 72,2% 

των εισπράξεων καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,0%, 10,4% και 16,4%.   

Συμπερασματικά, τα τουριστικά μεγέθη της Ελλάδας το 

2021 σε σύγκριση με το 2019, σημείωσαν μείωση (αφίξεις 

-53,1%, διανυκτερεύσεις -43,5% και εισπράξεις -41,6%) 

ως επακόλουθο της αβεβαιότητας, που επικράτησε για 2ο

συνεχόμενο έτος στην τουριστική βιομηχανία, και της 

επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν σε 

παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο αφίξεων 2021 14.704.936

Σύνολο Αφίξεων 2019 31.348.377

Σύνολο Αφίξεων 2016 24.799.350

% μεταβολής 2019-2021 -53%

% μεταβολής 2016-2019 26%

Top-5 προορισμοί το 2021
Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, 

Αττική, Ιόνια Νησιά

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 232.463.747

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016 190.401.819

% μεταβολής 2019-2021 -43%

% μεταβολής 2016-2019 22%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

Σύνολο Εισπράξεων 2019 17.679.915.650

Σύνολο Εισπράξεων 2016 12.749.275.919

% μεταβολής 2019-2021 -42%

% μεταβολής 2016-2019 39%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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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 2019-2021 

η ΜΚΔ εμφάνισε αύξηση κατά +24,5% (στα 

€ 702,4). 

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 2019-2021 

σημειώθηκε αύξηση κατά +3,4% (στα 

€ 78,6). 

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 2019-2021 αύξηση κατά +20,5%

(από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 8,9 

διανυκτερεύσεις το 2021). 

Συμπερασματικά, παρ’ όλη την μείωση που 

σημείωσαν τα βασικά μεγέθη (αφίξεων, 

διανυκτερεύσεων και εισπράξεων), οι 

βασικοί δείκτες δεν επηρεάστηκαν 

σημειώνοντας αύξηση την περίοδο 2019-

2021 (ΜΚΔ +24,5%, ΜΔΔ +3,4% και ΜΔΠ 

+20,5%).

Τέλος, την περίοδο 2019-2021 η αύξηση 

της ΜΚΔ οφείλεται πρωτίστως στην 

αύξηση της ΜΔΠ και δευτερευόντως στην 

αύξηση της ΜΔΔ.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2021 702,4

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019 564,0

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016 514,1

% μεταβολής 2019-2021 25%

% μεταβολής 2016-2019 10%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2021 78,6

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019 76,1

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016 67,0

% μεταβολής 2019-2021 3%

% μεταβολής 2016-2019 14%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2021 8,9

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019 7,4

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016 7,7

% μεταβολής 2019-2021 20%

% μεταβολής 2016-2019 -3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016- 2021

Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα από χώρες 

της ζώνης του Ευρώ παρουσίασε την περίοδο 2016-

2019 αύξηση κατά +23,9% (από 8,9 εκατ. το 2016 σε 

11,1 εκατ. το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2021 

κατεγράφη μείωση κατά -33,5% (σε 7,4 εκατ.). 

Οι αφίξεις από Χώρες της Ευρωζώνης στην Ελλάδα 

εμφάνισαν έντονη εποχικότητα με το 67,7% των 

αφίξεων για το 2021 να καταγράφονται στο Q3, ενώ 

τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,3%, 

9,6% και 21,5%. 

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 2019-2021

σημειώθηκε μείωση κατά -26,8% (σε 71,4 εκατ.). Η 

πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (67,9%) για το 

2021 εντοπίζεται στο Q3 όπου καταγράφεται και ο 

μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Στα Q1, Q2 και Q4

καταγράφεται το 2,9%, 12,4% και 16,9% των 

διανυκτερεύσεων αντίστοιχα.   

Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση την περίοδο 2016-

2019 κατά +38,6% (από € 5,6 δισ. το 2016 σε € 7,7 δισ.

το 2019). Την περίοδο 2019-2021 οι εισπράξεις 

εμφάνισαν μείωση κατά -28,4% (σε € 5,5 δισ.). 

Αναφορικά με την εποχικότητα, η πλειοψηφία των 

εισπράξεων (72,6%) για το 2021 σημειώθηκε στο Q3

ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 

0,9%, 10,9% και 15,7%. 

Συμπερασματικά, ο εισερχόμενος τουρισμός στην 

Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωζώνης εμφάνισε 

μείωση αφίξεων -33,5%, διανυκτερεύσεων -26,8% και 

εισπράξεων -28,4%, με την πλειοψηφία των μεγεθών 

να καταγράφεται στο Q3.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 7.359.752

Σύνολο Αφίξεων 2019 11.071.387

Σύνολο Αφίξεων 2016 8.934.923

% μεταβολής 2019-2021 -34%

% μεταβολής 2016-2019 24%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 5.536.173.797

Σύνολο Εισπράξεων 2019 7.731.923.752

Σύνολο Εισπράξεων 2016 5.580.364.551

% μεταβολής 2019-2021 -28%

% μεταβολής 2016-2019 39%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 71.437.902

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 97.573.278

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016 84.650.452

% μεταβολής 2019-2021 -27%

% μεταβολής 2016-2019 15%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 η ΜΚΔ εμφάνισε 

αύξηση κατά +7,7% (στα € 752,2). 

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 2019-

2021 σημειώθηκε μείωση κατά -2,2% (στα 

€ 77,5). 

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 2019-2021 αύξηση κατά +10,1%

(σε 9,7 διανυκτερεύσεις το 2021). 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι την 

περίοδο 2019-2021, η αύξηση της ΜΚΔ 

από τις χώρες της Ευρωζώνης οφείλεται 

εξ‘ ολοκλήρου στην αύξηση που σημείωσε 

η ΜΔΠ αφού η ΜΔΔ κατέγραψε μείωση 

για την ίδια περίοδο.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι την 

περίοδο 2019-2021, οι Χώρες της Ζώνης 

του Ευρώ αποτελούν την μοναδική ευρεία 

αγορά που σημείωσε μείωση στην ΜΔΔ.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2021 752,2

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019 698,4

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016 624,6

% μεταβολής 2019-2021 8%

% μεταβολής 2016-2019 12%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2021 77,5

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019 79,2

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016 65,9

% μεταβολής 2019-2021 -2%

% μεταβολής 2016-2019 20%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2021 9,7

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019 8,8

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016 9,5

% μεταβολής 2019-2021 10%

% μεταβολής 2016-2019 -7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 οι 

αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ 

κατέγραψαν μείωση κατά -63,1% (σε 2,8 εκατ.). 

Οι αφίξεις από Χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης των Ευρώ 

στην Ελλάδα εμφάνισαν έντονη εποχικότητα με το 75,0%

των αφίξεων για το 2021 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,4%, 11,5% και 

11,1%. 

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 2019-2021 οι 

διανυκτερεύσεις από χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του 

Ευρώ κατέγραψαν μείωση κατά -48,2% (σε 18,2 εκατ.). Η 

έντονη εποχικότητα είναι εμφανής και στις 

διανυκτερεύσεις, με το 76,3% των διανυκτερεύσεων για το 

2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα μερίδια στα Q1, Q2 και

Q4 ήταν 1,9%, 12,8% και 9,0% 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 2019-2021 καταγράφηκε 

μείωση κατά -36,9% (σε € 1,3 δισ.). Έντονη είναι η 

εποχικότητα των εισπράξεων στις Χώρες της ΕΕ εκτός της 

ζώνης του Ευρώ με την πλειονότητα (77,9%) για το 2021 να 

εντοπίζεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2

και Q4 ήταν 1,3%, 12,2% και 8,6%. 

Συμπερασματικά, οι χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του 

Ευρώ, την περίοδο 2019-2021 κατέγραψαν μείωση αφίξεων 

κατά -63,1%, διανυκτερεύσεων κατά -48,2% και εισπράξεων 

κατά -36,9%.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Χώρες της ΕΕ εκτός 

της Ζώνης του Ευρώ εμφάνισαν την υψηλότερη εποχικότητα 

στο Q3 σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρείες αγορές.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 2.763.299

Σύνολο Αφίξεων 2019 7.482.378

Σύνολο Αφίξεων 2016 5.387.271

% μεταβολής 2019-2021 -63%

% μεταβολής 2016-2019 39%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 18.221.054

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 35.190.155

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016 29.434.739

% μεταβολής 2019-2021 -48%

% μεταβολής 2016-2019 20%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 1.261.490.950

Σύνολο Εισπράξεων 2019 1.998.598.325

Σύνολο Εισπράξεων 2016 1.572.872.705

% μεταβολής 2019-2021 -37%

% μεταβολής 2016-2019 27%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 

2019-2021, η ΜΚΔ εμφάνισε αύξηση κατά 

+70,9% (στα € 456,5). Επίσης, για το 2021 η 

ΜΚΔ των Χωρών της ΕΕ εκτός της Ζώνης του 

Ευρώ ήταν χαμηλότερη κατά 45,0% σε 

σύγκριση με αυτή του συνόλου της χώρας 

(€ 456,5 έναντι € 702,4).

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 2019-2021, η ΜΔΔ 

εμφάνισε αύξηση κατά +21,9% (στα € 69,2). Η 

ΜΔΔ των χωρών της ΕΕ εκτός της Ζώνης του 

Ευρώ το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 11,9%

αυτής του συνόλου της χώρας (€ 69,2 έναντι 

€ 78,6).

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 2019-2021, η ΜΔΠ των χωρών της ΕΕ 

εκτός της Ζώνης του Ευρώ εμφάνισε αύξηση 

κατά +40,2% (στις 6,6 διανυκτερεύσεις). 

Τέλος, η ΜΔΠ των χωρών της ΕΕ εκτός της 

Ζώνης του Ευρώ για το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 26,2% αυτής του συνόλου 

της χώρας (6,6 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η αύξηση 

στην ΜΚΔ το 2021, οφείλεται πρωτίστως 

στην αύξηση της ΜΔΠ και δευτερευόντως 

στην αύξηση της ΜΔΔ.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2021 456,5

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019 267,1

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016 292,0

% μεταβολής 2019-2021 71%

% μεταβολής 2016-2019 -9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2021 69,2

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019 56,8

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016 53,4

% μεταβολής 2019-2021 22%

% μεταβολής 2016-2019 6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2021 6,6

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019 4,7

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016 5,5

% μεταβολής 2019-2021 40%

% μεταβολής 2016-2019 -14%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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) ενώ την περίοδο 2019-2021, οι αφίξεις 

από τις Λοιπές χώρες σημείωσαν πτώση κατά -64,2%

(σε 4,6 εκατ.). 

Οι αφίξεις από τις Λοιπές Χώρες στην Ελλάδα 

εμφάνισαν εποχικότητα με το 61,9% των αφίξεων για 

το 2021 να καταγράφεται στο Q3 (61,9%). Τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,4%, 9,6%

και 26,1%. 

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 2019-2021 οι 

διανυκτερεύσεις εμφάνισαν μείωση κατά -58,2% (σε 

41,7 εκατ.). Εποχικότητα παρατηρείται και στις 

διανυκτερεύσεις με το 66,2% για το 2021 να 

καταγράφεται στο Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα 

Q1, Q2 και Q4 ήταν 3,2%, 11,0% και 19,7% αντίστοιχα.  

Οι εισπράξεις την περίοδο 2016-2019 σημείωσαν 

αύξηση κατά +42,1% (από € 5,6 δισ. το 2016 σε € 7,9 

δισ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 πτώση κατά -

55,6% (σε € 3,5 δισ.). Εποχικότητα παρατηρείται και 

στις εισπράξεις με το 69,5% για το 2021 να 

καταγράφεται στο Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα 

Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,2%, 9,0% και 20,3%.  

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021, οι Λοιπές 

χώρες εμφάνισαν μείωση των αφίξεων κατά -64,2%, 

των διανυκτερεύσεων κατά -58,2% και των 

εισπράξεων κατά -55,6%. 

Η αύξηση της ΜΚΔ το 2021, οφείλεται πρωτίστως 

στην αύξηση της ΜΔΠ και δευτερευόντως στην αύξηση 

της ΜΔΔ.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 4.581.885

Σύνολο Αφίξεων 2019 12.794.612

Σύνολο Αφίξεων 2016 10.477.156

% μεταβολής 2019-2021 -64%

% μεταβολής 2016-2019 22%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 41.698.516

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 99.700.314

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2016 76.316.628

% μεταβολής 2019-2021 -58%

% μεταβολής 2016-2019 31%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 3.530.755.467

Σύνολο Εισπράξεων 2019 7.949.393.573

Σύνολο Εισπράξεων 2016 5.596.038.663

% μεταβολής 2019-2021 -56%

% μεταβολής 2016-2019 42%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021, η 

ΜΚΔ σημείωσε αύξηση κατά +24,0% (στα 

€ 770,6). Επίσης, για το 2021 η ΜΚΔ των 

Λοιπών Χωρών ήταν υψηλότερη κατά 

9,7% αυτής του συνόλου της χώρας 

(€ 770,6 έναντι € 702,4).

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 την περίοδο 2019-2021 αύξηση 

κατά +6,2% (σε € 84,7). Η ΜΔΔ των Λοιπών 

Χωρών το 2021 ήταν υψηλότερη κατά 

7,7% αυτής του συνόλου της χώρας 

(€ 84,7 έναντι € 78,6).

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 

2019-2021, η αύξηση στην ΜΔΠ ήταν της 

τάξης του +16,8% (στις 9,1 

διανυκτερεύσεις). Τέλος, η ΜΔΠ των 

Λοιπών Χωρών το 2021 ήταν υψηλότερη 

κατά 1,9% αυτής του συνόλου της χώρας 

(9,1 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συνεπώς, η αύξηση στην ΜΚΔ των 

τουριστών από τις Λοιπές Χώρες την 

περίοδο 2019-2021 οφείλεται πρωτίστως 

στην αύξηση της Μέσης Διάρκειας 

Παραμονής και δευτερευόντως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2021 770,6

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2019 621,3

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη το 2016 534,1

% μεταβολής 2019-2021 24%

% μεταβολής 2016-2019 16%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2021 84,7

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2019 79,7

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση το 2016 73,3

% μεταβολής 2019-2021 6%

% μεταβολής 2016-2019 9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2021 9,1

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2019 7,8

Μέση Διάρκεια Παραμονής το 2016 7,3

% μεταβολής 2019-2021 17%

% μεταβολής 2016-2019 7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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Σύμφωνα με την Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und 
Reisen (FUR), το 2021, οι τουρίστες από την Γερμανία 
πραγματοποίησαν 55,1 εκατ. ταξίδια διακοπών άνω των 5 
διανυκτερεύσεων (+9% σε σύγκριση με το 2020, 50,5 εκατ.) 
ενώ η ταξιδιωτική τους δαπάνη σημείωσε αύξηση κατά +24%
(€ 56 δισ. έναντι € 45,1 δισ. το 2020). Το 63% των ταξιδίων 
πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό (34,9 εκατ., +26% σε 
σύγκριση με το 2020, 27,7 εκατ.) έναντι 37% (20,2 εκατ., 
-11% σε σύγκριση με το 2020, 27,7 εκατ.) στο εσωτερικό. 
Πλέον των παραπάνω, οι τουρίστες από την Γερμανία 
πραγματοποίησαν και 51 εκατ. ταξίδια 2-4 διανυκτερεύσεων
(short breaks) με ταξιδιωτική δαπάνη € 15,4 δισ. εκ των 
οποίων το 80% πραγματοποιήθηκε εντός Γερμανίας. Το top-5
των διεθνών προορισμών που επέλεξαν οι τουρίστες από την 
Γερμανία το 2021 ήταν: η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, η 
Κροατία και η Αυστρία. 

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 2019-2021 οι αφίξεις 
από την Γερμανία κατέγραψαν μείωση κατά -25,5% (σε 3,0
εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της γερμανικής αγοράς σε όρους 
αφίξεων για το 2021 ανήλθε στο 20,4%. 

Οι αφίξεις των τουριστών από την Γερμανία για το 2021
εμφάνισαν εποχικότητα, με το 62,4% να καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,2%, 
10,1% και 26,3%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 
Γερμανία στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο 
και η Κεντρική Μακεδονία.

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 2019-2021 μείωση κατά 
-18,5% (σε 30,4 εκατ.). Το μερίδιο της γερμανικής αγοράς σε 
όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 23,2%. Η 
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (65,9%) για το 2021 
καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2
και Q4 ήταν 2,1%, 12,1% και 19,8%

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 2019-2021 
μείωση κατά -21,7% (σε € 2,3 δισ.). Το μερίδιο της γερμανικής 
αγοράς το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 22,4%. Η 
πλειοψηφία των εισπράξεων το 2021  σημειώθηκε στο Q3
(67,4%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2, Q4 ήταν 0,8%, 
12,1% και 19,7%.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Γερμανία 3.001.164

% επί του συνόλου 20,4%

Top-3 προορισμοί το 2021 Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Γερμανία 30.427.990

% επί του συνόλου 23,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Γερμανία 2.315.858.319

% επί του συνόλου 22,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/


25

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 

2019-2021 η αύξηση ανήλθε στο +5,0% (στα 

€ 771,7). Η ΜΚΔ των τουριστών από την 

Γερμανία το 2021 ήταν 9,9% υψηλότερη από 

αυτή του συνόλου της χώρας (€ 702,4). 

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 2019-2021 η ΜΔΔ 

σημείωσε μείωση κατά -4,0% (στα € 76,1). 

Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την 

Γερμανία το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 3,2%

αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της 

χώρας (€ 76,1, έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +9,4% (στις 10,1 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Γερμανία το 

2021 ήταν υψηλότερη κατά 13,5% αυτής του 

συνόλου της χώρας (10,1 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, η αύξηση την περίοδο 2019-

2021 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.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Γερμανία 771,7

% του Μ.Ο της χώρας 109,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Γερμανία 76,1

% του Μ.Ο της χώρας 96,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Γερμανία 10,1

% του Μ.Ο της χώρας 113,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με τo Office for National Statistics, οι τουρίστες από το 

Ην. Βασίλειο πραγματοποίησαν το 2021 19,1 εκατ. διεθνή ταξίδια 

(-20% σε σύγκριση με το 2020, 23,8 εκατ.) και δαπάνησαν £15,5 

δισ. (+12% σε σύγκριση με το 2020, £ 13,8 δισ.). Η ΜΚΔ για το 

2021 ανήλθε σε £ 809 (+21% σε σύγκριση με το 2019, £ 670) ενώ 

η ΜΔΔ σε £ 46 (-33% σε σύγκριση με το 2019, £ 69). Το κύριο 

κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι διακοπές

(47%) και ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (43%). 

Οι top-5 προορισμοί για το 2021 ήταν η Ισπανία (22,2%), η Γαλλία

(8,4%), η Πορτογαλία (6,1%), η Ελλάδα (5,9%) και η Ιρλανδία

(5,5%). 

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 2019-2021 οι αφίξεις από το 

Ην. Βασίλειο κατέγραψαν μείωση κατά -54,5% (σε 1,6 εκατ.). Το 

μερίδιο αγοράς της βρετανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 

2021 ανήλθε στο 10,8%. Οι αφίξεις των τουριστών από το Ην. 

Βασίλειο το 2021 εμφάνισαν εποχικότητα, με το 68,2% να 

καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και 

Q4 ήταν 1,0%, 4,7% και 26,2%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από το Ην. 

Βασίλειο στην Ελλάδα το 2021 ήταν το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια 

Νησιά και η Αττική.

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 2019-2021 μείωση κατά 

-46,8% (σε 16,1 εκατ.). Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς σε 

όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 12,3%. Η 

πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (72,1%) για το 2021 

καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και 

Q4 ήταν 1,8%, 7,2% και 18,9%.

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 2019-2021 μείωση 

κατά -42,8% (στα € 1,5 δισ.). Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς 

το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 14,2%. Η πλειονότητα 

των εισπράξεων (76,9%) για το 2021 καταγράφεται στο Q3 ενώ 

τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,5%, 5,1% και 

17,5%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

* Οι εκτιμήσεις που παρέχονται για το 2021 από το Office for National Statistics θα

πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς οι αριθμοί είναι πολύ μικρότεροι σε

σύγκριση με τα προ-πανδημίας επίπεδα, ειδικά για τους πρώτους έξι μήνες του έτους,

με αποτέλεσμα τα διαστήματα εμπιστοσύνης να είναι μεγαλύτερα. Δεν

περιλαμβάνονται στοιχεία για το EuroTunnel και τα πορθμεία του Dover.

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ηνωμένο Βασίλειο 1.591.190

% επί του συνόλου 10,8%

Top-3 προορισμοί το 2021 Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ηνωμένο Βασίλειο 16.133.800

% επί του συνόλου 12,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ηνωμένο Βασίλειο 1.465.880.816

% επί του συνόλου 14,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/


27

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +25,7% (στα € 921,2). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από το Ην. Βασίλειο το 2021 ήταν 

31,2% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+15,5% (από € 73,1 το 2016 σε € 84,5 το 

2019). Την περίοδο 2019-2021, η ΜΔΔ 

σημείωσε αύξηση κατά +7,5% (στα 

€ 90,9). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από 

το Ην. Βασίλειο το 2021 ήταν υψηλότερη 

κατά 15,6% αυτής που καταγράφεται στο 

σύνολο της χώρας (€ 90,9, έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +16,9% (στις 10,1 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από το Ην. Βασίλειο το 

2021 ήταν υψηλότερη κατά 13,5% αυτής του 

συνόλου της χώρας (10,1 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021, η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από το Ην. 

Βασίλειο οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Διάρκειας Παραμονής και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ηνωμένο Βασίλειο 921,2

% του Μ.Ο της χώρας 131,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ηνωμένο Βασίλειο 90,9

% του Μ.Ο της χώρας 115,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ηνωμένο Βασίλειο 10,1

% του Μ.Ο της χώρας 113,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του OXFORD ECONOMICS, το 2019, 
πριν την πανδημία, τα διεθνή ταξίδια των τουριστών από την 
Γαλλία ανήλθαν σε 55 εκατ., το 2020 μειώθηκαν σε 18,5 
εκατ. ενώ το 2021 αυξήθηκαν σε 23,6 εκατ. Οι εκτιμήσεις για 
το 2022 επιβεβαιώνουν την ανοδική τάση, τοποθετώντας τον 
εξερχόμενο τουρισμό σε περίπου 38,2 εκατ. Οι κυριότεροι 
προορισμοί για το 2021 ήταν η Γαλλία (25%), η Ιταλία (16%) 
και η Ελλάδα (5%). Σε ότι αφορά την καλοκαιρινή σεζόν του 
2021, και σύμφωνα με την EDV την κύρια ένωση 
ταξιδιωτικών γραφείων στη Γαλλία, η Ελλάδα ήταν ο 
προτιμώμενος προορισμός των τουριστών από την Γαλλία 
ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ιταλία.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γαλλία την περίοδο 2016-
2019 σημείωσε αύξηση κατά +17,4% (από 1,3 εκατ. το 2016 
σε 1,5 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2021, οι αφίξεις από 
την Γαλλία κατέγραψαν μείωση κατά -23,8% (σε 1,2 εκατ.). 
Το μερίδιο αγοράς της γαλλικής αγοράς στον εισερχόμενο 
τουρισμό το 2021 ήταν 8,0%, 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 2021 να καταγράφεται στο
Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,7%, 
10,1% και 14,3%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 
Γαλλία στην Ελλάδα το 2021 ήταν το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη 
και η Αττική. 

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 2019-2021 μείωση κατά 
-12,9% (σε 11,3 εκατ.). Το μερίδιο της γαλλικής αγοράς σε 
όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 8,6%, όταν 
το 2016 ήταν 6,1% και το 2019 5,6%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (73,7%) το 2021 καταγράφεται στο Q3 ενώ 
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,3%, 13,1%
και 11,8%.

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 2019-2021
μείωση κατά -9,0% (σε € 992 εκατ.). Το μερίδιο της γαλλικής 
αγοράς το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 9,6% όταν 
το 2016 ήταν 7,0% και το 2019 6,2%. Η πλειονότητα των 
εισπράξεων το 2021 καταγράφηκε στο Q3 (79,2%) ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,4%, 10,6% και 
9,9%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Γαλλία 1.174.504

% επί του συνόλου 8,0%

Top-3 προορισμοί το 2021 Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Γαλλία 11.280.695

% επί του συνόλου 8,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Γαλλία 991.697.295

% επί του συνόλου 9,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +19,5% (στα € 844,4). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Γαλλία το 2021 ήταν 

20,2% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 844,4 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+9,6% (από € 76,8 το 2016 σε € 84,2 το 

2019). Την περίοδο 2019-2021, η ΜΔΔ 

σημείωσε αύξηση κατά +4,4% (στα € 87,9). 

Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την 

Γαλλία το 2021 ήταν υψηλότερη κατά 11,8%

αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της 

χώρας (€ 87,9 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +14,4% (στις 9,6 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Γαλλία το 

2021 ήταν υψηλότερη κατά 7,5% αυτής του 

συνόλου της χώρας (9,6 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Γαλλία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέση Διάρκειας Παραμονής και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Γαλλία 844,4

% του Μ.Ο της χώρας 120,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Γαλλία 87,9

% του Μ.Ο της χώρας 111,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Γαλλία 9,6

% του Μ.Ο της χώρας 107,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την NTTO (National Travel and Tourism Office), οι 
τουρίστες από τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν το 2021 49,1 εκατ.
διεθνή ταξίδια (+48,1% σε σύγκριση με το 2020, 33,2 εκατ.). 
Οι κυριότεροι προορισμοί για το 2021 ήταν το Μεξικό (59%), 
η Καραϊβική (13%), η Ευρώπη (11%), η Κεντρική Αμερική (5%) 
και ο Καναδάς (4%). Το 41% των διεθνών ταξιδίων για το 2021 
πραγματοποιήθηκε οδικώς ενώ το υπόλοιπο 53% με 
αεροπλάνο. Για την αγορά των ΗΠΑ, ο τουρισμός εξακολουθεί 
να βρίσκεται στην κορυφή των καταναλωτικών προτιμήσεων 
των κατοίκων της.

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 2019-2021 οι 
αφίξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 66,4% (σε 396 χιλ.). Το 
μερίδιο αγοράς της αμερικάνικης αγοράς για το 2021 ανήλθε 
στο 2,7% όταν το 2016 ήταν 3,1% και το 2019 3,8%.

Οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με το 
65,0% των αφίξεων για το 2021 να εντοπίζεται στο Q3 ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,6%, 9,1% και 
25,3%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από τις ΗΠΑ 
στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και η 
Πελοπόννησος.

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 
2019-2021 οι διανυκτερεύσεις εμφάνισαν πτώση κατά -54,9%
(σε 5,6 εκατ.) με το μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς για το 
2021 να ανέρχεται σε 4,3%. Το 66,7% των διανυκτερεύσεων 
για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,9%, 13,0% και 19,4%.

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 2019-2021 μείωση κατά 
-49,8% (σε € 596 εκατ.). Το μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς 
το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 5,8% όταν το 2016 
ήταν 5,7% και το 2019 6,7%. Η πλειονότητα των εισπράξεων 
για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 (69,4%) ενώ τα αντίστοιχα 
μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,3%, 10,0% και 20,4%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από ΗΠΑ 396.041

% επί του συνόλου 2,7%

Top-3 προορισμοί το 2021 Αττική, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από ΗΠΑ 5.624.051

% επί του συνόλου 4,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από ΗΠΑ 596.198.019

% επί του συνόλου 5,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 
κατά +49,3%% (στα € 1.505,4). Η ΜΚΔ των 
τουριστών από τις ΗΠΑ το 2021 ήταν 114,3%
υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας 
(€ 1.505,4 έναντι € 702,4) ενώ παράλληλα 
ήταν και η υψηλότερη από όλες τις 
εξεταζόμενες αγορές για το 2021. 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 
περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 
+7,2% (από € 89,0 το 2016 σε € 95,4 το 2019). 
Την περίοδο 2019-2021, η ΜΔΔ σημείωσε 
αύξηση κατά +11,1% (στα € 106,0). Επίσης, η 
ΜΔΔ των τουριστών από τις ΗΠΑ το 2021 
ήταν υψηλότερη κατά 34,8% αυτής που 
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 106,0 
έναντι € 78,6). Το 2021, η αμερικανική αγορά 
σημείωσε την 2η υψηλότερη ΜΔΔ απ ‘ολες τις 
εξεταζόμενες αγορές, πίσω μόνο από την 
αγορά του Ισραήλ. 

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 την 
περίοδο 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 
κατά +34,4% (στις 14,2 διανυκτερεύσεις). Η 
ΜΔΠ των τουριστών από τις ΗΠΑ το 2021 
ήταν υψηλότερη κατά 59,0% αυτής του 
συνόλου της χώρας (14,2 διανυκτερεύσεις
έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις) ενώ παράλληλα 
ήταν και η 3η υψηλότερη ΜΔΠ από όλες τις 
εξεταζόμενες αγορές για το 2021.

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 
αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από τις ΗΠΑ 
οφείλεται ΄πρωτίστως στην αύξηση της 
Μέσης Διάρκειας Παραμονής και 
δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 
Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από ΗΠΑ 1.505,4

% του Μ.Ο της χώρας 214,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από ΗΠΑ 106,0

% του Μ.Ο της χώρας 134,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από ΗΠΑ 14,2

% του Μ.Ο της χώρας 159,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με το ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica) το 2021, 
οι κάτοικοι Ιταλίας πραγματοποίησαν 41,7 εκατ. ταξίδια (-40%
σε σύγκριση με το 2019) με 281 εκατ. διανυκτερεύσεις (-30%
σε σύγκριση με το 2019). Οι χώρες με την μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα το 2021 ήταν η Ρουμανία (12%) που αφορούσε 
κυρίως ταξίδια με σκοπό την επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς
ακολουθούμενη από την Ισπανία (11,6%), την Γαλλία (11,5%) και 
την Ελλάδα (9,6%). Το κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση 
ενός ταξιδίου ήταν οι διακοπές αναψυχής (73,1%), εκ των 
οποίων το 57,7% των συνολικών ταξιδίων αφορούσε σε ταξίδια 
σε παραλιακούς προορισμούς (με το 61% αυτών να αφορά σε 
ταξίδια στο εξωτερικό), και η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς
(25,5%). Αντίθετα, τα ταξίδια City Break δεν έχουν ανακάμψει 
ακόμα σημειώνοντας μείωση -82% σε σύγκριση με το 2019.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ιταλία την περίοδο 2016-
2019 κατέγραψε αύξηση κατά +12,0% (από 1,4 εκατ. το 2016 σε 
1,6 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2021 οι αφίξεις από 
Ιταλία κατέγραψαν πτώση κατά -48,1% (σε 806 χιλ.). Το μερίδιο 
αγοράς της Ιταλίας σε όρους αφίξεων για το 2021 ήταν 5,5%, 
όταν το 2016 ήταν 5,6% και το 2019 5,0%.

Οι αφίξεις από την Ιταλία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με 
το 79,9% των αφίξεων για το 2021 να καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,2%, 6,9%
και 11,9%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Ιταλία  
στην Ελλάδα το 2021 ήταν το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η 
Κρήτη.

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 2019-2021
σημειώθηκε μείωση κατά -44,1% (σε 7,0 εκατ.). Η έντονη 
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 
79,4% για το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα 
μεγέθη για το Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,6%, 8,8% και 9,3%. Το 
μερίδιο της ιταλικής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων 
ανήλθε το 2021 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 2019-2021, οι 
εισπράξεις από την Ιταλία σημείωσαν μείωση κατά -47,9% (σε 
€ 525 εκατ.) με το μερίδιο αγοράς το 2021 να ανέρχεται στο 
5,1%. Στο Q3 καταγράφεται το 83,0% των εισπράξεων για το 
2021 από την αγορά της Ιταλίας. Τα αντίστοιχα μεγέθη στα Q1, 
Q2 και Q4 ήταν 1,1%, 8,4% και 7,5%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ιταλία 806.390

% επί του συνόλου 5,5%

Top-3 προορισμοί το 2021 Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ιταλία 7.044.751

% επί του συνόλου 5,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ιταλία 525.136.214

% επί του συνόλου 5,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +0,3% (στα € 651,2). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Ιταλία το 2021 ήταν 7,3%

χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας 

(€ 651,2 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 η ΜΔΔ 

σημείωσε μείωση κατά -6,8% (στα € 74,5). 

Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την Ιταλία 

το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 5,2% αυτής 

που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 74,5 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021, η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +7,6% (στις 8,7 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Ιταλία το 2021 

ήταν χαμηλότερη κατά 2,2% αυτής του 

συνόλου της χώρας (8,7 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ιταλία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση 

της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφού η 

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε 

μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ιταλία 651,2

% του Μ.Ο της χώρας 92,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ιταλία 74,5

% του Μ.Ο της χώρας 94,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ιταλία 8,7

% του Μ.Ο της χώρας 97,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύφωνα με την Turespana, το 2022,  ο εσωτερικός τουρισμός 
εξακολουθεί να έχει υψηλότερο μερίδιο σε σύγκριση με τα προ-
πανδημίας επίπεδα. Το κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση 
ενός ταξιδίου από τους κατοίκους Ολλανδίας ήταν παραδοσιακά 
οι διακοπές Ήλιου & Θάλασσας ακολουθούμενες από το City 
Break, την επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς, τον περιηγητικό 
τουρισμό, την πεζοπορία και τις χειμερινές διακοπές. Λόγω 
της πανδημικής κρίσης και της αύξησης της τηλε-εργασίας, 
παρατηρείται η τάση οι Ολλανδοί να επιλέγουν να εργάζονται 
εξ’ αποστάσεως, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ 
παράλληλα να συνδυάζουν την εργασία με διακοπές (digital 
nomads). Οι κάτοικοι Ολλανδίας, κατά την διάρκεια των 
διακοππών τους, επιλέγουν περισσότερο σε σύγκριση με το 
παρελθόν διακοπές με αμάξι ή τροχόσπιτο.

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 2019-2021, οι αφίξεις 
κατέγραψαν πτώση κατά -29,0% (σε 580 χιλ.). Το μερίδιο 
αγοράς της Ολλανδίας σε όρους αφίξεων για το 2021 ήταν 3,9%, 
όταν το 2016 ήταν 3,1% και το 2019 2,6%.

Οι αφίξεις από την Ολλανδία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 
68,1% για το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα 
μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,8%, 10,0% και 20,1%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 
Ολλανδία στην Ελλάδα το 2021 ήταν το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη 
και τα Ιόνια Νησιά.

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 2019-2021 μείωση κατά -23,1%
(σε 5,8 εκατ.). Το μερίδιο της ολλανδικής αγοράς σε όρους 
διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 4,4%, όταν το 2016 
ήταν 3,9% και το 2019 3,3%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (66,0%) το 2021 καταγράφεται στο Q3 ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 3,8%, 11,3% και 
18,9%.

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 2019-2021
μείωση κατά -23,1% (σε € 410 εκατ.). Το μερίδιο της 
ολλανδικής αγοράς το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 
4,0% όταν το 2016 ήταν 3,8% και το 2019 3,0%. Η πλειονότητα 
των εισπράξεων για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 (72,4%) ενώ 
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,2%, 10,0% και 
16,4%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ολλανδία 580.466

% επί του συνόλου 3,9%

Top-3 προορισμοί το 2021 Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ολλανδία 5.822.668

% επί του συνόλου 4,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ολλανδία 410.289.225

% επί του συνόλου 4,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση κατά +8,3%

(στα € 706,8). Η ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ολλανδία το 2021 ήταν 0,6% υψηλότερη από 

αυτή του συνόλου της χώρας (€ 706,8 έναντι 

€ 702,4). 

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 2019-2021 η ΜΔΔ 

σημείωσε οριακή μείωση κατά -0,05% (στα 

€ 70,5). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από την 

Ολλανδία το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 

10,4% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της 

χώρας (€ 70,5 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +8,3% (στις 10,0 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Ολλανδία το 2021 

ήταν υψηλότερη κατά 12,3% αυτής του 

συνόλου της χώρας (10,0 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 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 οριακή 

μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ολλανδία 658,9

% του Μ.Ο της χώρας 93,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ολλανδία 70,5

% του Μ.Ο της χώρας 89,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ολλανδία 10,0

% του Μ.Ο της χώρας 112,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Statista, οι τουρίστες από την Πολωνία 

πραγματοποίησαν το 2020 περίπου 6,2 εκατ. διεθνή ταξίδια. 

Οι περισσότεροι πολωνοί ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά 

την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μεταξύ Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου. Οι top-5 προορισμοί για το 2021 ήταν η 

Γερμανία (26%), το Ην. Βασίλειο (7%), η Κροατία (7%), η 

Τσεχία (7%) και η Ιταλία (6%). Η Ελλάδα το 2021 κατέλαβε 

την 6η θέση στις προτιμήσεις των τουριστών από την 

Πολωνία με μερίδιο 5%.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Πολωνία κατέγραψε 

αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +15,9% (από 735 χιλ. το 

2016 σε 852 χιλ. το 2019). Την περίοδο 2019-2021, οι 

αφίξεις κατέγραψαν πτώση κατά -24,3% (σε 645 χιλ.). Το 

μερίδιο αγοράς της Πολωνίας σε όρους αφίξεων για το 2021

ήταν 4,4%, όταν το 2016 ήταν 3,0% και το 2019 2,7%.

Οι αφίξεις από την Πολωνία εμφανίζουν έντονη 

εποχικότητα με το 77,4% των αφίξεων για το 2021 να 

καταγράφεται στο Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, 

Q2 και Q4 ήταν 0,3%, 12,8% και 9,5%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα των τουριστών 

από την Πολωνία το 2021 ήταν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια 

Νησιά.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 

Πολωνία, το 2019 καταγράφηκαν 5.590 χιλ. (-3,6% σε 

σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 2,4% όταν το 2016 

είχαν καταγραφεί 5.800 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,0%.Το 

2021, οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν πτώση κατά -18,5% (σε 

4,6 εκατ.) με μερίδιο αγοράς 3,5%. Έντονη εποχικότητα 

παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 78,3% των 

διανυκτερεύσεων για το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ 

αντίστοιχα στα Q1, Q2 και Q4 καταγράφεται το 0,1%, 14,2%

και 7,4%. 

Οι εισπράξεις από την Πολωνία το 2019 άγγιξαν τα 

€ 416 εκ. (+21,7% σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο 

αγοράς 2,4% όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν 

€ 342 εκ. και μερίδιο αγοράς 2,7%. Το 2021, οι εισπράξεις 

κατέγραψαν πτώση κατά -8,6% (σε € 380 εκατ.) και μερίδιο 

αγοράς 3,7%. Στο Q3 καταγράφεται το 80,0% των 

εισπράξεων για το 2021 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 το 0,2%, 

13,6% και 6,1% αντίστοιχα . 

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Πολωνία 644.673

% επί του συνόλου 4,4%

Top-3 προορισμοί το 2021 Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Πολωνία 4.552.903

% επί του συνόλου 3,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Πολωνία 380.402.223

% επί του συνόλου 3,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/profil-agoron/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 

+5,0% (από € 465,5 το 2016 σε € 488,8 το 2019) 

ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση κατά 

+20,7% (στα € 590,1). Η ΜΚΔ των τουριστών 

από την Πολωνία το 2021 ήταν 16,0%

χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας 

(€ 590,1 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+26,3% (από € 59,0 το 2016 σε € 74,5 το 2019). 

Την περίοδο 2019-2021, η ΜΔΔ σημείωσε 

αύξηση κατά +12,2% (στα € 83,6). Επίσης, η ΜΔΔ 

των τουριστών από την Πολωνία το 2021 ήταν 

υψηλότερη κατά 6,3% αυτής που καταγράφεται 

στο σύνολο της χώρας (€ 83,6 έναντι € 78,6). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 2016-

2019 κατέγραψε μείωση κατά -16,9% (από 7,9 

διανυκτερεύσεις το 2016 σε 6,6 

διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την 

περίοδο 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +7,6% (στις 7,1 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ 

των τουριστών από την Πολωνία το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 10,9% αυτής του συνόλου της 

χώρας (7,1 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Πολωνία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Πολωνία 590,1

% του Μ.Ο της χώρας 84,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Πολωνία 83,6

% του Μ.Ο της χώρας 106,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Πολωνία 7,1

% του Μ.Ο της χώρας 79,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ελβετίας (Federal 
Statistical Office), το 2020 οι Ελβετοί τουρίστες 
πραγματοποίησαν 15,1 εκατ. ταξίδια με τουλάχιστον 1 
διανυκτέρευση (-31% σε σύγκριση με το 2019, 21,9 εκατ.) εκ 
των οποίων το 55% αφορούσε σε ταξίδια εσωτερικού και το 
45% σε διεθνή ταξίδια. Οι κυριότεροι διεθνείς προορισμοί 
για το 2020 ήταν η Ιταλία (9,8%), η Γερμανία (9,7%), η Γαλλία
(7,8%) και η Αυστρία (4,2%). Το 2020, κάθε κάτοικος 
Ελβετίας πραγματοποίησε κατά μέσο όρο 1,9 ταξίδια με 
τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση (-32% σε σύγκριση με το 
2019, 2,8 ταξίδια) και 7,1 ημερήσια ταξίδια (-28% σε 
σύγκριση με το 2019, 9,8 ημερήσια ταξίδια). 

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 2019-2021
οι αφίξεις από την Ελβετία σημείωσαν πτώση κατά -25,3%
(σε 404 χιλ.). Το μερίδιο της ελβετικής αγοράς σε όρους 
αφίξεων για το 2021 ήταν 2,7% όταν το 2016 ήταν 1,8% και 
το 2019 1,7%.

Οι αφίξεις από την Ελβετία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 
65,2% για το 2021 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,6%, 7,3% και 
25,9%. 

Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από την 
Ελβετία στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Κρήτη.

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 2019-2021 μείωση κατά 
-19,5% (σε 3,9 εκατ.). Το μερίδιο της ελβετικής αγοράς σε 
όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 3,0%, όταν 
το 2016 ήταν 2,0% και το 2019 2,1%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (69,3%) το 2021 καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,4%, 
9,1% και 19,2%.

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 2019-2021 
μείωση κατά -23,2% (σε € 355 εκατ.). Το μερίδιο της 
ελβετικής αγοράς το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 
3,4% όταν το 2016 και το 2019 ήταν 2,6%. Η πλειονότητα 
των εισπράξεων για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 (71,5%) 
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,9%, 
9,9% και 17,7%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ελβετία 403.667

% επί του συνόλου 2,7%

Top προορισμός το 2021 Κρήτη

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ελβετία 3.904.397

% επί του συνόλου 3,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ελβετία 355.064.254

% επί του συνόλου 3,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/


39

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +2,8% (στα € 879,6). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Ελβετία το 2021 ήταν 

25,2% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 879,6  έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 η ΜΔΔ 

σημείωσε μείωση κατά -4,6% (στα 

€ 90,9). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από 

την Ελβετία το 2021 ήταν υψηλότερη κατά 

15,7% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο 

της χώρας (€ 90,9 έναντι € 78,6). 

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 την περίοδο 

2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση κατά 

+7,8% (στις 9,7 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ 

των τουριστών από την Ελβετία το 2021 

ήταν υψηλότερη κατά 8,3% αυτής του 

συνόλου της χώρας (9,7 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ελβετία οφείλεται στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη 

ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ελβετία 879,6

% του Μ.Ο της χώρας 125,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ελβετία 90,9

% του Μ.Ο της χώρας 115,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ελβετία 9,7

% του Μ.Ο της χώρας 108,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με το Statistics Austria, το 2021 πραγματοποιήθηκαν
σχεδόν 7,5 εκατ. διεθνή ταξίδια (+89,7% σε σύγκριση με το 
2020, 4,0 εκατ.) εκ των οποίων το 87% (+100,5% σε σύγκριση 
με το 2020, 3,3 εκατ.) αφορούσε σε ταξίδια αναψυχής και το 
13% (+38,6% σε σύγκριση με το 2020, 688 χιλ.) σε 
επαγγελματικά ταξίδια. Παρ’ όλη την σημαντική αύξηση που 
κατέγραψε ο εξερχόμενος τουρισμός το 2021, εξακολουθεί να 
υπόλοιπεται κατά 37% των επιπέδων του 2019. Οι κυριότεροι 
διεθνείς προορισμοί για το 2021 ήταν η Ιταλία (27,7%) και 
ακολούθως η Κροατία (15,3%), η Γερμανία (12,3%), η Ελλάδα 
(10,1%) και η Ισπανία (6,1%). Η επιθυμία για ταξίδι παραμένει 
υψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών. Παρ’ όλα αυτά, 
εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ταξιδιωτικές κρατήσεις ο 
αυθορμητισμός, η ευελιξία και η ζήτηση για υψηλά πρότυπα 
ασφαλείας ως επακόλουθο της αλλαγής που επέφερε η 
πανδημία στην ταξιδιωτική βιομηχανία. 

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 2019-2021 οι 
αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά -27,7% (σε 422 χιλ.). Το 
μερίδιο αγοράς της Αυστρίας στον εισερχόμενο τουρισμό το 
2021 ανήλθε σε 2,9% όταν το 2016 ήταν 1,4% και το 2019 1,9%. 

Οι αφίξεις από την Αυστρία εμφάνισαν εποχικότητα με το 
74,3% των αφίξεων για το 2021 να καταγράφεται στο Q3, ενώ 
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,7%, 7,1% και 
17,9%.

Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από την 
Αυστρία στην Ελλάδα το 2021 ήταν τα Ιόνια Νησιά. 

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 2019-2021 μείωση κατά 
-27,6% (σε 3,7 εκατ.). Το μερίδιο της αυστριακής αγοράς σε 
όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 2,8%, όταν το 
2016 ήταν 1,7% και το 2019 2,2%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (74,2%) το 2021 καταγράφεται στο Q3 ενώ 
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,3%, 10,4%
και 13,1%.

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 2019-2021
μείωση κατά -27,0% (σε € 337 εκατ.). Το μερίδιο της 
αυστριακής αγοράς το 2021 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 
3,3% όταν το 2016 ήταν 2,0% και το 2019 2,6%. Η πλειονότητα 
των εισπράξεων για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 (78,6%) ενώ 
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,5%, 9,7% και 
11,1%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Αυστρία 421.625

% επί του συνόλου 2,9%

Top προορισμός το 2021 Ιόνια Νησιά

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Αυστρία 3.715.776

% επί του συνόλου 2,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Αυστρία 336.828.118

% επί του συνόλου 3,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 οριακή 

αύξηση κατά +0,9% (στα € 798,9). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Αυστρία το 2021 ήταν 

13,7% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 798,9 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+16,9% (από € 76,9 το 2016 σε € 89,9 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 οριακή 

αύξηση κατά +0,8% (στα € 90,6). Επίσης, η 

ΜΔΔ των τουριστών από την Αυστρία το 

2021 ήταν υψηλότερη κατά 15,3% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 90,6 

έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε οριακή 

αύξηση κατά +0,1% (στις 8,8 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 

από την Αυστρία το 2021 ήταν χαμηλότερη 

κατά 1,3% αυτής του συνόλου της χώρας (8,8 

διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Αυστρία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής. 

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Αυστρία 798,9

% του Μ.Ο της χώρας 113,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Αυστρία 90,6

% του Μ.Ο της χώρας 115,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Αυστρία 8,8

% του Μ.Ο της χώρας 98,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence



Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας, το 
2021 οι τουρίστες από την Ρουμανία πραγματοποίησαν 965 
χιλ. (+107% σε σύγκριση με το 2020, 466 χιλ.) διεθνή 
ταξίδια. Σχεδόν το σύνολο των διεθνών ταξιδίων 
αφορούσε σε ταξίδια στην Ευρώπη (96%) ενώ το υπόλοιπο 
μερίδιο αφορούσε σε ταξίδια στην Αφρική (3%), την Βόρεια 
Αμερική (1%) και την Ασία (0,1%). Το κύριο κίνητρο για την 
πραγματοποίηση ενός διεθνούς ταξιδίου το 2021 ήταν οι 
διακοπές (68%) και ακολούθως η επίσκεψη σε φίλους & 
συγγενείς (24%) και οι επαγγελματικοί λόγοι (7%).

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 2019-2021 
οι αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά -54,6% (σε 626 χιλ.). Το 
μερίδιο αγοράς της ρουμάνικης αγοράς για το 2021 ανήλθε 
στο 4,3% όταν το 2016 ήταν 4,1% και το 2019 4,4%.

Οι αφίξεις από την Ρουμανία το 2021 εμφάνισαν 
εποχικότητα, με το 77,8% να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,2%, 12,2%
και 8,3%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 
Ρουμανία στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Κεντρική 
Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και η 
Θεσσαλία.

Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019 
σημείωθηκε αύξηση κατά +29,8% (από 6,8 εκατ. το 2016 σε 
8,9 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση 
κατά -48,5% (σε 4,6 εκατ.). Το μερίδιο της ρουμάνικης 
αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 
3,5%, όταν το 2016 ήταν 3,6% και το 2019 3,8%. Η 
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (77,5%) το 2021 
καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, 
Q2 και Q4 ήταν 1,9%, 13,1% και 7,6%.

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 2019-2021 οι 
εισπράξεις κατεγραψαν πτώση κατά -37,7% (σε € 301 
εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της ρουμάνικης αγοράς σε όρους 
εισπράξεων για το 2021 ανήλθε στο 2,9%. Στο Q3
καταγράφεται το 75,7% των εισπράξεων για το 2021 ενώ 
στα Q1, Q2 και Q4 το 1,2%, 14,5% και 8,6% αντίστοιχα. 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ
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Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ρουμανία 625.501

% επί του συνόλου 4,3%

Top-3 προορισμοί το 2021
Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακεδονία & 

Θράκη, Θεσσαλία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ρουμανία 4.566.850

% επί του συνόλου 3,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ρουμανία 300.804.368

% επί του συνόλου 2,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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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 2019-2021 αύξηση 

κατά +37,3% (στα € 480,9). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Ρουμανία το 2021 ήταν 

31,5% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου 

της χώρας (€ 480,9 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-5,0% (από € 57,2 το 2016 σε € 54,4 το 2019) 

ενώ αντίθετα, την περίοδο 2019-2021 η ΜΔΔ 

σημείωσε αύξηση κατά +21,1% (στα € 65,9). 

Η ΜΔΔ των τουριστών από την Ρουμανία το 

2021 ήταν χαμηλότερη κατά 16,2% αυτής 

που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 65,9 έναντι € 78,6). 

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 

2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση κατά 

+13,4% (στις 7,3 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ 

των τουριστών από την Ρουμανία το 2021 

ήταν χαμηλότερη κατά 18,3% αυτής του 

συνόλου της χώρας (7,3 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ρουμανία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ρουμανία 480,9

% του Μ.Ο της χώρας 68,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ρουμανία 65,9

% του Μ.Ο της χώρας 83,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ρουμανία 7,3

% του Μ.Ο της χώρας 81,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την STATBEL, το 2021 οι Βέλγοι τουρίστες 

πραγματοποίησαν 15,5 εκατ. ταξίδια (+36,4% σε σύγκριση με το 

2020, 11,4 εκατ.).  εκ των οποίων το 55% (8,6 εκατ., +21,3% σε 

σύγκριση με το 2020, 7,1 εκατ.) αφορούσε σε διεθνή ταξίδια και το 

45% (6,9 εκατ., +61,4% σε σύγκριση με το 2020, 4,3 εκατ.) σε ταξίδια 

εσωτερικού. Το 56% των ταξιδίων (8,7 εκατ.) αφορούσε ταξίδια με 

4+ διανυκτερεύσεις και το 44% (6,8 εκατ.) ταξίδια από 1-3 

διανυκτερεύσεις. Οι top-5 διεθνείς προορισμοί των τουριστών από 

το Βέλγιο για το 2021, ήταν η Γαλλία (38%), η Ισπανία (11%), η 

Ολλανδία (10%), η Ιταλία (7%) και η Γερμανία (6%). Η Ελλάδα για το 

2021, αντιπροσώπευε το 3% των διεθνών ταξιδίων των τουριστών 

από το Βέλγιο. 

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 2019-2021 οι αφίξεις σημείωσαν 

πτώση κατά -38,9% (σε 359 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς του Βελγίου 

στον εισερχόμενο τουρισμό το 2021 ανήλθε σε 2,4% όταν το 2016 

και το 2019 ήταν 1,9%. 

Οι αφίξεις από το Βέλγιο εμφάνισαν εποχικότητα με το 72,3% των 

αφίξεων για το 2021 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,8%, 9,5% και 17,3%.  

Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από το Βέλγιο στην 

Ελλάδα το 2021 ήταν η Κρήτη. 

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 2019-2021 μείωση κατά -38,8% (σε 3,1

εκατ.). Το μερίδιο της βελγικής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων 

για το 2021 ανήλθε στο 2,4%, όταν το 2016 ήταν 2,3% και το 2019 

2,2%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (74,3%) για το 2021 

καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4

ήταν 1,2%, 11,6% και 12,9%.

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 2019-2021 μείωση κατά -35,1% (σε 

€ 294 εκατ.). Το μερίδιο της βελγικής αγοράς το 2021 σε όρους 

εισπράξεων ανήλθε στο 2,8% όταν το 2016 ήταν 2,5% και το 2019 

2,6%. Η πλειονότητα των εισπράξεων για το 2021 καταγράφηκε στο 

Q3 (81,0%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,2%, 

9,4% και 9,3%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Βέλγιο 359.146

% επί του συνόλου 2,4%

Top προορισμός το 2021 Κρήτη

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Βέλγιο 3.144.168

% επί του συνόλου 2,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Βέλγιο 294.335.173

% επί του συνόλου 2,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +6,3% (στα € 819,5). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από το Βέλγιο το 2021 ήταν 16,7%

υψηλότερη από αυτή που καταγράφεται στο 

σύνολο της χώρας (€ 819,5 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+19,7% (από € 73,8 το 2016 σε € 88,3 το 2019) 

ενώ την περίοδο 2019-2021 η ΜΔΔ σημείωσε 

αύξηση κατά +6,1% (στα € 93,6). Επίσης, η 

ΜΔΔ των τουριστών από το Βέλγιο το 2021 

ήταν υψηλότερη κατά 19,1% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 93,6 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 εμφάνισε οριακή αύξηση 

κατά +0,2% (στις 8,8 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από το Βέλγιο το 2021 

ήταν χαμηλότερη κατά 2,0% αυτής του 

συνόλου της χώρας (8,8 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από το 

Βέλγιο οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της 

Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Βέλγιο 819,5

% του Μ.Ο της χώρας 116,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Βέλγιο 93,6

% του Μ.Ο της χώρας 119,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Βέλγιο 8,8

% του Μ.Ο της χώρας 98,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 

2019-2021, οι αφίξεις από την Κύπρο σημείωσαν πτώση 

κατά -38,0% (σε 496 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της 

κυπριακής αγοράς σε όρους αφίξεων το 2021 ανήλθε σε 

3,4% όταν το 2016 και το 2019 ήταν 2,6%.

Η αγορά της Κύπρου δεν εμφανίζει έντονη εποχικότητα 

σε αντίθεση με άλλες αγορές της Ευρωζώνης, 

σημειώνοντας στο Q3 το 52,8% των αφίξεων για το 

2021 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 

ήταν 3,3%, 12,7% και 31,3%.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 

Κύπρο στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Αττική και η 

Κεντρική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-

2019 σημείωθηκε αύξηση κατά +13,4% (από 6,4 εκατ.

το 2016 σε 7,2 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-

2021 μείωση κατά -26,5% (σε 5,3 εκατ.). Το μερίδιο της 

κυπριακής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για το 

2021 ανήλθε στο 4,0%, όταν το 2016 ήταν 3,4% και το 

2019 3,1%. Η κατανομή των διανυκτερεύσεων το 2021 

στα επιμέρους τρίμηνα Q1, Q2, Q3, Q4 ήταν 11,6%, 

18,5%, 46,1% και 23,8% 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 

2019-2021 μείωση κατά -39,0% (σε € 284 εκατ.). Το 

μερίδιο της κυπριακής αγοράς το 2021 σε όρους 

εισπράξεων ανήλθε στο 2,7%, όταν το 2016 ήταν 2,4% 

και το 2019 2,6%. Η πλειονότητα των εισπράξεων για 

το 2021 καταγράφηκε στο Q3 (56,3%) ενώ τα 

σντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 4,2%, 

12,2% και 27,4%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Κύπρο 496.283

% επί του συνόλου 3,4%

Top-2 προορισμοί το 2021 Αττική, Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Κύπρο 5.314.023

% επί του συνόλου 4,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Κύπρο 283.599.666

% επί του συνόλου 2,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 μείωση 

κατά -1,6% (σε € 571,4). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Κύπρο το 2021 ήταν 

18,6% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου 

της χώρας (€ 571,4 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 η 

ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά -17,0% (στα 

€ 53,4). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από 

την Κύπρο το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 

32,1% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο 

της χώρας (€ 53,4 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 εμφάνισε αύξηση κατά 

+18,6% (στις 10,7 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ 

των τουριστών από την Κύπρο το 2021 ήταν 

υψηλότερη κατά 19,9% αυτής του συνόλου 

της χώρας (10,7 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

μείωση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Κύπρο οφείλεται στην μείωση της Μέσης 

Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση 

Διάρκεια Παραμονής σημείωσε αύξηση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Κύπρος 571,4

% του Μ.Ο της χώρας 81,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Κύπρο 53,4

% του Μ.Ο της χώρας 67,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Κύπρο 10,7

% του Μ.Ο της χώρας 119,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Danmarks Statistik (IDE), το 
2021 οι τουρίστες από την Δανία πραγματοποίησαν 3,2 εκατ.
διεθνη ταξίδια (-24,8% σε σύγκριση με το 2020, 4,2 εκατ.). 
Το 90% των ταξιδίων αφορούσε ταξίδια διακοπών (2,9 εκατ., 
-24,5% σε σύγκριση με το 2020, 3,8 εκατ.) ενώ το 10%
αφορούσε επαγγελματικά ταξίδια (309 χιλ., -26,9% σε 
σύγκριση με το 2020, 423 χιλ.). Σε ότι αφορά τα ταξίδια 
διακοπών, το 31% των ταξιδίων αφορούσε σε ταξίδια με 
λιγότερες από 4 διανυκτερεύσεις με κυριότερους 
προορισμούς την Σουηδία (45%) και την Γερμανία (32%), ενώ 
το 69% των ταξιδίων αφορούσε σε ταξίδια με περισσότερες 
από 4 διανυκτερεύσεις με κυριότερους προορισμούς την 
Ισπανία (22%), την Ελλάδα (11%), την Ιταλία (11%), την 
Σουηδία (9%) και την Γερμανία (8%).

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 2019-2021 οι αφίξεις 
σημείωσαν πτώση κατά -33,6% (σε 204 χιλ.). Το μερίδιο 
αγοράς της δανέζικης αγοράς για το 2021 ανήλθε στο 1,4% 
όταν το 2016 και το 2019 ήταν 1,0%.

Οι αφίξεις από την Δανία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 
79,7% των αφίξεων για το 2021 να καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,7%, 
1,4% και 18,2%.

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 2019-2021 μείωση κατά 
-30,9% (σε 1,8 εκατ.). Το μερίδιο της δανέζικης αγοράς σε 
όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 1,3%, όταν 
το 2016 ήταν 1,0% και το 2019 1,1%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (76,5%) το 2021 καταγράφεται στο Q3 ενώ 
τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,5%, 5,1%
και 17,8%.

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 εκατ.
και μερίδιο 1,0%. Την περίοδο 2019-2021 οι εισπράξεις 
κατεγραψαν πτώση κατά -19,5% (σε € 154 εκατ.) ενώ το 
μερίδιο της ανήλθε σε 1,5%. Στο Q3 καταγράφεται το 81,5%
των εισπράξεων για το 2021 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 το 0,2%, 
2,8% και 15,0% αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Δανία 204.308

% επί του συνόλου 1,4%

Top-3 προορισμοί το 2021 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Δανία 1.768.463

% επί του συνόλου 1,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Δανία 153.586.585

% επί του συνόλου 1,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +21,3% (στα € 751,7). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Δανία το 2021 ήταν 7,0%

υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας 

(€ 751,7 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+11,3% (από € 66,9 το 2016 σε € 74,5 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση 

κατά +16,6% (στα € 86,8). Επίσης, η ΜΔΔ των 

τουριστών από την Δανία το 2021 ήταν 

υψηλότερη κατά 10,5% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 86,8 

έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση 

κατά +4,0% (στις 8,7 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Δανία το 2021 

ήταν χαμηλότερη κατά 3,1% αυτής του 

συνόλου της χώρας (8,7 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Δανία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Δανία 751,7

% του Μ.Ο της χώρας 107,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Δανία 86,8

% του Μ.Ο της χώρας 110,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Δανία 8,7

% του Μ.Ο της χώρας 96,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Σερβία κατέγραψε 

αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +42,3% (από 722

χιλ. το 2016 σε 1,0 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 

2019-2021 μείωση κατά -59,7% (σε 414 χιλ.). Το μερίδιο 

αγοράς της σερβικής αγοράς για το 2021 ανήλθε στο 

2,8% όταν το 2016 ήταν 2,9% και το 2019 ήταν 3,3%.

Οι αφίξεις από την Σερβία εμφανίζουν έντονη 

εποχικότητα, με το 74,8% των αφίξεων για το 2021 να 

καταγράφεται στο Q1 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα 

Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,7%, 15,1% και 8,4%.

Ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα για το 2021 

ήταν η Κεντρική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 

την Σερβία, το 2019 καταγράφηκαν 8.581 χιλ. (+45,3% σε 

σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 3,7% όταν το 

2016 είχαν καταγραφεί 5.905 χιλ. και μερίδιο αγοράς 

3,1%. Την περίοδο 2019-2021 σημειώθηκε μείωση 

διανυκτερεύσεων κατά -64,2% (σε 3,1 εκατ.) και μερίδιο 

αγοράς 2,3%. Έντονη εποχικότητα παρατηρείται και στις 

διανυκτερεύσεις με το 77,8% των διανυκτερεύσεων για 

το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,2%, 15,8% και 5,1%. 

Οι εισπράξεις από την Σερβία το 2019 άγγιξαν τα 

€ 356 εκ. (+27,4% σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο 

αγοράς 2,0% όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων 

ήταν € 279 εκ. και μερίδιο αγοράς 2,2%. Την περίοδο 

2019-2021 καταγράφηκε μείωση των εισπράξεων κατά 

-58,6% (σε € 147 εκατ.) και μερίδιο αγοράς 1,4%. Στο Q3

καταγράφεται η πλειοψηφία (75,7%) των εισπράξεων 

για το 2021 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 το 1,7%, 15,6% και

7,0% αντίστοιχα. 

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Σερβία 413.777

% επί του συνόλου 2,8%

Top-3 προορισμοί το 2021 Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Σερβία 3.074.729

% επί του συνόλου 2,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Σερβία 147.373.152

% επί του συνόλου 1,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε μείωση κατά 

-10,5% (από € 387,1 το 2016 σε € 346,7 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση 

κατά +2,7% (στα € 356,2). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Σερβία το 2021 ήταν 

49,3% χαμήλότερη από αυτή του συνόλου 

της χώρας (€ 356,2 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-12,3% (από € 47,3 το 2016 σε € 41,5 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση 

κατά +15,5% (στα € 47,9). Επίσης, η ΜΔΔ 

των τουριστών από την Σερβία το 2021 

ήταν χαμηλότερη κατά 39,0% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 47,9 έναντι € 78,6). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+2,1% (από 8,2 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 

8,4 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα 

την περίοδο 2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε 

μείωση κατά -11,0% (στις 7,4 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 

από την Σερβία το 2021 ήταν χαμηλότερη 

κατά 16,8% αυτής του συνόλου της χώρας 

(7,4 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Σερβία οφείλεται στην αύξηση της Μέσης 

Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση αφού η Μέση 

Διάρκεια Παραμονής κατέγραψε μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Σερβία 356,2

% του Μ.Ο της χώρας 50,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Σερβία 47,9

% του Μ.Ο της χώρας 61,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Σερβία 7,4

% του Μ.Ο της χώρας 83,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Τσεχίας (Czech 
Statistical Office), το 2021 οι τουρίστες από την Τσεχία 
πραγματοποίησαν 3,1 εκατ. διεθνή ταξίδια (+39,2% σε 
σύγκριση με το 2020, 2,2 εκατ.). Το 84% (2,6 εκατ.) των 
διεθνών ταξιδίων αφορούσε ταξίδια με 4+ διανυκτερεύσεις
ενώ το υπόλοιπο 16% (497 χιλ.) σε ταξίδια 1-3 
διανυκτερεύσεων. Το κύριο κίνητρο για την 
πραγματοποίηση ενός διεθνούς ταξιδίου το 2021 ήταν οι 
διακοπές/αναψυχή (82%) και η επίσκεψη σε φίλους & 
συγγενείς (12%). Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί (για ταξίδια 
άνω των 4 διανυκτερεύσεων) το 2021 ήταν η Κροατία
(23,3%), η Ελλάδα (13,5%), η Σλοβακία (9,0%), η Ιταλία (8,6%) 
και η Αίγυπτος (7,0%). 

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 2019-2021 
μείωση κατά -33,9% (σε 266 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της 
τσέχικης αγοράς για το 2021 ανήλθε σε 1,8% όταν το 2016 
ήταν 1,1% ενώ το 2019 1,3%.

Οι αφίξεις από την Τσεχία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 
75,6% για  το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,5%, 13,7% και 
10,3%. 

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 2019-2021, οι διανυκτερεύσεις από την Τσεχία 
σημείωσαν πτώση κατά -34,0% (σε 2,1 εκατ.) με το μερίδιο 
της να ανέρχεται στο 1,6%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων για το 2021 (75,4%) καταγράφεται στο Q3
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,7%, 
16,1% και 6,7%.

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 2019-2021 μείωση 
κατά -24,9% (σε € 140 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της 
Τσεχίας ανήλθε το 2021 σε 1,4% όταν το 2016 ήταν 1,0% και 
το 2019 1,1%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (78,3%) για το 
2021 καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 
καταγράφηκαν το 0,4%, 15,8% και 5,5% των εισπράξεων 
αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Τσεχία 265.745

% επί του συνόλου 1,8%

Top-3 προορισμοί το 2021 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Τσεχία 2.137.656

% επί του συνόλου 1,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Τσεχία 139.935.667

% επί του συνόλου 1,4%

Πηγή: ΤτE - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση κατά 

+13,6% (στα € 526,6). Η ΜΚΔ των τουριστών 

από την Τσεχία το 2021 ήταν 25% χαμηλότερη 

από αυτή του συνόλου της χώρας (€ 526,6

έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 αύξηση κατά 

+13,7% (στα € 65,5). Επίσης, η ΜΔΔ των 

τουριστών από την Τσεχία το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 16,7% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 65,5 

έναντι € 78,6). 

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 

2019-2021 οριακή μείωση κατά -0,1% (στις 8,0 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών από 

την Τσεχία το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 

10,0% αυτής του συνόλου της χώρας (8,0 

διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 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 

οριακή μείωση.

*Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου για το 2019 δεν είναι

δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Τσεχία 526,6

% του Μ.Ο της χώρας 75,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Τσεχία 65,5

% του Μ.Ο της χώρας 83,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Τσεχία 8,0

% του Μ.Ο της χώρας 90,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence



54

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας

(National Statistical Institute, NSI), το 2021, οι τουρίστες από

την Βουλγαρία πραγματοποίησαν 5,2 εκατ. διεθνή ταξίδια

(+30,4% σε σύγκριση με το 2020, 4,0 εκατ.).

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Βουλγαρία κατέγραψε 

αύξηση την περίοδο 2016-2019 κατά +53,9% (από 2,5 εκατ.

το 2016 σε 3,9 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 

μείωση κατά -80,4% (σε 762 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της 

βουλγαρικής αγοράς για το 2021 ανήλθε σε 5,2% όταν το 

2016 ήταν 10,2% ενώ το 2019 12,4%.

Οι αφίξεις από την Βουλγαρία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 

68,9% για το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 6,2%, 12,7% και 

12,2%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 

Βουλγαρία στην Ελλάδα για το 2021 ήταν η Κεντρική 

Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και η Δυτική 

Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 

Βουλγαρία, το 2019 καταγράφηκαν 9.280 χιλ. (+20,0% σε 

σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 4,0% όταν το 2016 

είχαν καταγραφεί 7.735 χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,1%. Την 

περίοδο 2019-2021, οι διανυκτερεύσεις από την Βουλγαρία 

σημείωσαν πτώση κατά -67,4% (σε 3,0 εκατ.) με το μερίδιο 

της να ανέρχεται στο 2,3%. Η πλειονότητα των 

διανυκτερεύσεων για το 2021 (72,4%) καταγράφεται στο Q3

ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 5,5%, 

14,0% και 8,1%.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 

σημειώθηκε αύξηση κατά +14,4% (από € 296 εκατ. το 2016 

σε € 338 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση 

κατά -59,1% (σε € 139 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της 

Βουλγαρία ανήλθε το 2021 σε 1,3% όταν το 2016 ήταν 2,3% 

και το 2019 1,9%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (71,1%)

για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 

καταγράφηκαν το 7,2%, 12,8% και 8,9% των εισπράξεων 

αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Βουλγαρία 761.668

% επί του συνόλου 5,2%

Top-3 προορισμοί το 2021
Κεν. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία & Θράκη, 

Δυτική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Βουλγαρία 3.022.458

% επί του συνόλου 2,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Βουλγαρία 138.524.028

% επί του συνόλου 1,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/Bulgaria.pdf
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε μείωση κατά 

-25,7% (από € 117,3 το 2016 σε € 87,1 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση 

κατά +108,7% (στα € 181,9). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Βουλγαρία το 2021 ήταν 

74,1% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 181,9 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-4,7% (από € 38,2 το 2016 σε € 36,5 το 2019) 

ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση κατά 

+25,7% (στα € 45,8). Επίσης, η ΜΔΔ των 

τουριστών από την Βουλγαρία το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 41,7% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 45,8 

έναντι € 78,6). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-22,1% (από 3,1 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 

2,4 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την 

περίοδο 2019-2021 αύξηση κατά +66,0% (στις 

4,0 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 

από την Βουλγαρία το 2021 ήταν χαμηλότερη 

κατά 55,6% αυτής του συνόλου της χώρας 

(4,0 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Βουλγαρία οφείλεται πρωτίστως στην 

αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Βουλγαρία 181,9

% του Μ.Ο της χώρας 25,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Βουλγαρία 45,8

% του Μ.Ο της χώρας 58,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Βουλγαρία 4,0

% του Μ.Ο της χώρας 44,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με το Central Bureau of Statistics, το 2020 οι 

τουρίστες από το Ισραήλ πραγματοποίησαν 1,5 εκατ. διεθνή 

ταξίδια (-83% σε σύγκριση με το 2019, 9,2 εκατ.). Το κύριο 

μεταφορικό μέσο για την πραγματοποίηση ενός διεθνούς 

ταξιδίου το 2020 ήταν το αεροπλάνο (95%) και ακολούθως το 

αυτοκίνητο (4%) και το καράβι (0,2%).

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ισραήλ κατέγραψε αύξηση 

την περίοδο 2016-2019 κατά +58,8% (από 215 χιλ. το 2016 σε 

341 χιλ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση κατά 

-46,7% (σε 182 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της ισραηλινής 

αγοράς για το 2021 ανήλθε σε 1,2% όταν το 2016 ήταν 0,9% 

ενώ το 2019 1,1%.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ δεν εμφανίζουν έντονη 

εποχικότητα, όπως οι περισσότερες Ευρωπαϊκές αγορές, 

καταγράφοντας στο Q3 το 48,1% των αφίξεων για  το 2021 

ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,04%, 

28,5% και 23,3%. 

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από το 

Ισραήλ, το 2019 καταγράφηκαν 1.674 χιλ. (+35,8% σε 

σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,1% όταν το 2016 

είχαν καταγραφεί 1.233 χιλ. και μερίδιο αγοράς 0,9%. Την 

περίοδο 2019-2021, οι διανυκτερεύσεις από το Ισραήλ 

σημείωσαν πτώση κατά -30,4% (σε 1,2 εκατ.) με το μερίδιο 

του να ανέρχεται στο 0,9%. Η πλειονότητα των 

διανυκτερεύσεων για το 2021 (57,7%) καταγράφεται στο Q3

ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 0,5%, 

26,4% και 15,3%.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 

σημειώθηκε αύξηση κατά +78,3% (από € 115 εκατ. το 2016 σε 

€ 206 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση 

κατά -33,6% (σε € 136 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς του Ισραήλ 

ανήλθε το 2021 σε 1,3% όταν το 2016 ήταν 0,9% και το 2019

1,2%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (58,6%) για το 2021

καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 καταγράφηκαν 

το 0,1%, 24,6% και 16,7% των εισπράξεων αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ισραήλ 182.072

% επί του συνόλου 1,2%

Top προορισμός το 2021 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ισραήλ 1.165.424

% επί του συνόλου 0,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ισραήλ 136.462.009

% επί του συνόλου 1,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 

+12,3% (από € 536,1 το 2016 σε € 602,1 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση κατά 

+24,5% (στα € 749,5). Οι τουρίστες από το 

Ισραήλ, το 2021, εμφάνισαν ΜΚΔ υψηλότερη 

κατά 6,7% από αυτή του συνόλου της χώρας 

(€ 749,5 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+31,3% (από € 93,5 το 2016 σε € 122,8 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 η ΜΔΔ 

σημείωσε μείωση κατά -4,6% (στα € 117,1). 

Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από το Ισραήλ 

το 2021 ήταν υψηλότερη κατά 48,9% αυτής 

που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 117,1 έναντι € 78,6) ενώ παράλληλα ήταν 

και η υψηλότερη από όλες τις εξεταζόμενες 

αγορές για το 2021.

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-14,5% (από 5,7 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 

4,9 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την περίοδο 

2019-2021 αύξηση κατά +30,5% (στις 6,4 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών από 

το Ισραήλ το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 

28,3% αυτής του συνόλου της χώρας (6,4 

διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από το Ισραήλ 

οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην αύξηση της 

Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση 

Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε 

μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ισραήλ 749,5

% του Μ.Ο της χώρας 106,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ισραήλ 117,1

% του Μ.Ο της χώρας 148,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ισραήλ 6,4

% του Μ.Ο της χώρας 71,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Statista, οι τουρίστες από την Ρωσία 

πραγματοποίησαν το 2021 περίπου 19,2 εκατ. διεθνή ταξίδια 

(+54,8% σε σύγκριση με το 2020, 12,4 εκατ.). Οι δημοφιλέστεροι 

προορισμοί το 2021 ήταν ήταν η Αμπχαζία (26,6%) και η Τουρκία

(24,5%). Από τον Ιούλιο του 2020, μετά την άρση των lockdown 

σε πολλές περιοχές, η Ρωσική κυβέρνηση εισήγαγε 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¨, 

κάτι που συνεχίστηκε και το 2021. Παράλληλα, η Τουρκική 

κυβέρνηση, στα πλαίσια ενίσχυσης των ροών από την Ρωσία, 

δεσμεύτηκε τον Απρίλιο του 2022 να επεκτείνει το ρωσικό 

σύστημα πληρωμών διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Ρώσοι 

τουρίστες στην χώρα δεν θα είχαν πρόβλημα με τις συναλλαγές 

τους (παρά τις κυρώσεις).

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 2019-2021 οι αφίξεις μειώθηκαν 

κατά 79,5% (σε 120 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της ρωσικής αγοράς 

για το 2021 ανήλθε σε 0,8% όταν το 2016 ήταν 2,4% ενώ το 2019 

1,9%.

Η ρωσική αγορά, το 2021, εμφάνισε έντονη εποχικότητα με το 

96,8% των αφίξων να εντοπίζεται στα Q3 (52,5%) και Q4 (44,3%). 

Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q2 ήταν 0,5% και 2,7%. 

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019 

σημειώθηκε οριακή αύξηση κατά +0,6% (από 6,0 εκατ. το 2016 σε 

6,1 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση κατά 

-77,9% (σε 1,3 εκατ.). Το μερίδιο της ρωσικής αγοράς σε όρους 

διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 1,0%, όταν το 2016 

ήταν 3,2% και το 2019 2,6%. Το 2021, η πλειονότητα των 

διανυκτερεύσεων (91,1%) καταγράφηκε στα Q3 (50,9%) και Q4 

(40,2%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q2 ήταν 0,4% και 

8,5%.

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 2019-2021 μείωση κατά -73,6%

(σε € 115 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της Ρωσίας ανήλθε το 2021 

σε 1,1% όταν το 2016 ήταν 3,4% και το 2019 2,5%. Η πλειονότητα 

των εισπράξεων (94,4%) για το 2021 καταγράφηκε στα Q3 

(54,8%) και Q4 (39,5%) ενώ στα Q1 και Q2 καταγράφηκε το 0,2%

και 5,5% των εισπράξεων αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ρωσία 119.511

% επί του συνόλου 0,8%

Top-3 προορισμοί το 2021
Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια 

Νησιά

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ρωσία 1.345.635

% επί του συνόλου 1,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ρωσία 114.532.875

% επί του συνόλου 1,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +28,9% (στα € 958,3). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Ρωσία το 2021 ήταν 

36,4% υψηλότερη από αυτή του συνόλου 

της χώρας (€ 958,3 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 η 

ΜΔΔ σημείωσε αύξηση κατά +19,5% (στα 

€ 85,1). Οι τουρίστες από την Ρωσία, το 

2021, εμφάνισαν υψηλότερη ΜΔΔ κατά 

8,2% από αυτή που καταγράφεται στο 

σύνολο της χώρας (€ 85,1 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 αύξηση κατά +7,8%

(στις 11,3 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των 

τουριστών από την Ρωσία το 2021 ήταν 

υψηλότερη κατά 26,0% αυτής του συνόλου 

της χώρας (11,3 διανυκτερεύσεις έναντι 

8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ρωσία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση 

και δευτερευόντως από την αύξηση της 

Μέσης Διάρκειας Παραμονής.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ρωσία 958,3

% του Μ.Ο της χώρας 136,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ρωσία 85,1

% του Μ.Ο της χώρας 108,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ρωσία 11,3

% του Μ.Ο της χώρας 126,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Έρευνα Διακοπών και Ταξιδίων της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), οι τουρίστες 
από την Αλβανία πραγματοποίησαν το 2020 3,2 εκατ. ταξίδια 
(-40,0% σε σύγκριση με το 2019, 5,4 εκατ.), εκ των οποίων 
το 9,0% (290 χιλ.) ήταν διεθνή και το 91% (2,9 εκατ.) 
εσωτερικού. Το κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός 
ταξιδίου το 2020, ήταν οι διακοπές (51,3%), και ακολούθως 
η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (33,9%), τα Λοιπά (12,2%) 
και τα επαγγελματικά ταξίδια (2,6%). Οι κυριότεροι διεθνείς 
προορισμοί ήταν η Ελλάδα (2,1%), το Κοσσυφοπέδιο (2,0%), η 
Ιταλία (1,7%), το Μαυροβούνιο (1,1%) και η Τουρκία (1,1%).

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 2019-2021 
οι αφίξεις σημείωσαν πτώση κατά -67,3% (σε 309 χιλ.). Το 
μερίδιο αγοράς της Αλβανίας για το 2021 ανήλθε στο 2,1% 
όταν το 2016 ήταν 2,9% και το 2019 ήταν 3,0%. 

Η αλβανική αγορά, το 2021, εμφάνισε έντονη εποχικότητα με 
το 84,1% των αφίξων να εντοπίζεται στα Q3 (45,8%) και Q4
(38,3%). Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q2 ήταν 6,6%
και 9,2%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 
Αλβανία στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Δυτική Ελλάδα, η 
Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία. 

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 2019-2021 μείωση κατά 
-41,2% (σε 1,9 εκατ.). Το μερίδιο της αλβανικής αγοράς σε 
όρους διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 1,5%, όταν 
το 2016 ήταν 1,6% και το 2019 1,4%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων (46,8%) για το 2021 καταγράφεται στο Q3 
ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 12,8%, 
15,1% και 25,3%.

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 2021 ανήλθε στο 1,1%, ενώ οι εισπράξεις την περίοδο 
2019-2021 κατεγραψαν πτώση κατά -47,9% (σε € 111 εκατ.). 
Στα Q3 (43,4%) και Q4 (34,7%) καταγράφεται το 78,1% των 
εισπράξεων για το 2021 ενώ στα Q1 και Q2 το 9,9% και
12,1% αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Αλβανία 308.534

% επί του συνόλου 2,1%

Top-3 προορισμοί το 2021
Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Δυτική 

Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Αλβανία 1.947.699

% επί του συνόλου 1,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Αλβανία 110.606.167

% επί του συνόλου 1,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +59,4% (στα € 358,5). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Αλβανία το 2021 ήταν 

49,0% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου 

της χώρας (€ 358,5 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 η 

ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά -11,5% (στα 

€ 56,8). Η ΜΔΔ των τουριστών από την 

Αλβανία το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 

27,8% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο 

της χώρας (€ 56,8 έναντι € 78,6). 

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 2019-2021 αύξηση κατά +80,1%

(στις 6,3 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των 

τουριστών από την Αλβανία το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 29,3% αυτής του συνόλου 

της χώρας (6,3 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Αλβανία οφείλεται στην αύξηση της Μέση 

Διάρκειας Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη 

ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Αλβανία 358,5

% του Μ.Ο της χώρας 51,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Αλβανία 56,8

% του Μ.Ο της χώρας 72,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Αλβανία 6,3

% του Μ.Ο της χώρας 70,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με το ΙΝΕ,  οι τουρίστες από την Ισπανία  

πραγματοποίησαν το 2021 142,9 εκατ. ταξίδια (+40,7%

σε σύγκριση με το 2020, 101,5 εκατ.) εκ των οποίων το 

5,0% (7,2 εκατ.) ήταν διεθνή και το 95,0% (135,7 εκατ.) 

εσωτερικού. Το κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση 

ενός διεθνή ταξιδίου ήταν οι διακοπές/αναψυχή

(52,9%) και ακολούθως η επίσκεψη σε 

φίλους/συγγενείς (31,2%), τα επαγγελματικά ταξίδια

(11,0%) και τα Λοιπά (4,9%). 

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 2019-2021 

μείωση κατά -50,1% (σε 141 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς 

της Ισπανίας για το 2021 ανήλθε σε 1,0%, όταν το 2016 

ήταν 0,8% και το 2019 0,9%. 

Το 2021, το 63,1% των αφίξεων από την Ισπανία 

καταγράφηκε στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα 

Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,6%, 7,7% και 27,6%.

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 2019-2021 οι 

διανυκτερεύσεις από την Ισπανία σημείωσαν μείωση 

κατά -49,9% (σε 1,2 εκατ.) ενώ το μερίδιο της ανήλθε 

σε 0,9%. To 64,3% των διανυκτερεύσεων για το 2021 

σημειώθηκε στο Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1, Q2 και Q4

καταγράφηκε το 2,3%, 13,8% και 19,6% 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 2019-

2021 μείωση κατά -49,4% (σε € 103 εκατ.). Το μερίδιο 

αγοράς της Ισπανίας ανήλθε το 2021 σε 1,0% όταν το 

2016 ήταν 1,0% και το 2019 1,1%. Η πλειονότητα των 

εισπράξεων (68,1%) για το 2021 καταγράφηκε στο Q3

ενώ στα Q1, Q2 και Q4 καταγράφηκαν το 0,9%, 8,7%

και 22,3% των εισπράξεων αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Ισπανία 141.234

% επί του συνόλου 1,0%

Top-3 προορισμοί το 2021 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Ισπανία 1.220.847

% επί του συνόλου 0,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Ισπανία 102.648.278

% επί του συνόλου 1,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +1,3% (στα € 726,8). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Ισπανία το 2021 ήταν 

3,5% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 726,8 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 οριακή 

αύξηση κατά +0,8% (στα € 84,1). Οι 

τουρίστες από την Ισπανία, το 2021, 

εμφάνισαν υψηλότερη ΜΔΔ κατά +6,9% από 

αυτή που καταγράφεται στο σύνολο της 

χώρας (€ 84,1 έναντι € 78,6). 

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 

2019-2021 η ΜΔΠ εμφάνισε οριακή αύξηση 

κατά +0,4% (στις 8,6 διανυκτερεύσεις). Η 

ΜΔΠ των τουριστών από την Ισπανία το 

2021 ήταν χαμηλότερη κατά 3,2% αυτής του 

συνόλου της χώρας (8,6 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Ισπανία οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση 

της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση και 

δευτερευόντως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Ισπανία 726,8

% του Μ.Ο της χώρας 103,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Ισπανία 84,1

% του Μ.Ο της χώρας 106,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Ισπανία 8,6

% του Μ.Ο της χώρας 96,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με το Visit Sweden τον Απρίλιο του 2022, το 35%

των τουριστών από την Σουηδία επέλεξαν τους τελευταίους 

6 μήνες για τις διακοπές τους προορισμούς στην Σουηδία 

ενώ ένα 32% σχεδιάζει ένα ταξίδι διακοπών στην Σουηδία 

τους επόμενους 6 μήνες. Μόλις 28% των Σουηδών 

πραγματοποίησε ένα διεθνή ταξίδι τους τελευταίους 6 

μήνες. Το 53% των τουριστών από την Σουηδία, 

προγραμματίζει διακοπές στο εξωτερικό το επόμενο 

εξάμηνο με τους δημοφιλέστερους προορισμούς να είναι η 

Ισπανία (13%), η Δανία (8%), η Ελλάδα (8%), η Νορβηγία (7%) 

και η Φινλανδία (7%).

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 2019-2021 μείωση 

κατά -69,0% (σε 128 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της σουηδικής 

αγοράς για το 2021 ανήλθε σε 0,9%, όταν το 2016 ήταν 1,7%

και το 2019 1,3%. 

Οι αφίξεις από την Σουηδία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 

66,1% να καταγράφεται στο Q3 του 2021 ενώ τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 1,1%, 10,5% και 22,3%.

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 2019-2021 σημειώθηκε μείωση των 

διανυκτερεύσεων κατά -67,5% (σε 1,2 εκατ.) με το μερίδιο 

της να ανέρχεται σε 0,9%. To 70,0% των διανυκτερεύσεων 

για το 2021 σημειώθηκε στο Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1, Q2

και Q4 καταγράφηκε το 2,8%, 11,7% και 15,5%. 

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 2019-2021 μείωση 

κατά -67,7% (σε € 83 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της 

Σουηδίας ανήλθε το 2021 σε 0,8% όταν το 2016 ήταν 1,7% 

και το 2019 1,5%. Η πλειονότητα των εισπράξεων (76,6%) 

για το 2021 καταγράφηκε στο Q3 ενώ στα Q1, Q2 και Q4 

καταγράφηκαν το 0,9%, 9,8% και 12,7% των εισπράξεων 

αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Σουηδία 127.863

% επί του συνόλου 0,9%

Top-3 προορισμοί το 2021 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Σουηδία 1.194.771

% επί του συνόλου 0,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Σουηδία 83.324.807

% επί του συνόλου 0,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση 

κατά +4,0% (στα € 651,7). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Σουηδία το 2021 ήταν 

7,2% χαμηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 651,7 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 μείωση 

κατά -0,8% (στα € 69,7). Επίσης, η ΜΔΔ των 

τουριστών από την Σουηδία το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 11,3% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 69,7 

έναντι € 78,6). 

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 

2019-2021 αύξηση κατά +4,9% (στις 9,3 

διανυκτερεύσεις). Το 2021, οι τουρίστες από 

την Σουηδία εμφάνισαν υψηλότερη ΜΔΠ κατά 

4,6% σε σύγκριση με αυτή που καταγράφεται 

στο σύνολο της χώρας (9,3 διανυκτερεύσεις

έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Σουηδία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην 

αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής 

αφού η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

κατέγραψε μείωση.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Σουηδία 651,7

% του Μ.Ο της χώρας 92,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Σουηδία 9,3

% του Μ.Ο της χώρας 104,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Σουηδία 69,7

% του Μ.Ο της χώρας 88,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας, το 2021 οι 

τουρίστες από την Τουρκία πραγματοποίησαν 2,7 εκατ. διεθνή 

ταξίδια (+22,1% σε σύγκριση με το 2020, 2,2 εκατ.) με τουριστική 

δαπάνη $ 1,9 δισ. (+67,2% σε σύγκριση με το 2020, $ 1,1 δισ.) και 

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη $ 672 (+36,6% σε σύγκριση με το 

2020, $ 492). Το κύριο κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός 

ταξιδίου ήταν η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (28,2%) και 

ακολούθως η αναψυχή/αθλητικές ή πολιτιστικές 

δραστηριότητες (26,3%), οι επαγγελματικοί λόγοι (24,3%) και τα

Λοιπά (21,2%)

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Τουρκία κατέγραψε αύξηση 

την περίοδο 2016-2019 κατά +22,9% (από 890 χιλ. το 2016 σε 1,1 

εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση κατά -82,1%

(σε 196 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της τούρκικης αγοράς για το 

2021 ανήλθε σε 1,3% όταν το 2016 ήταν 3,6% ενώ το 2019 3,5%.

Οι αφίξεις από την Τουρκία εμφανίζουν εποχικότητα, με το 

75,2% των αφίξεων για το 2021 να εντοπίζεται στα Q3 (34,7%) 

και Q4 (40,5%) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q2 ήταν 

10,1% και 14,8%. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες εξεταζόμενες αγορές, η αγορά της Τουρκίας 

εμφανίζει το υψηλότερο μερίδιο αφίξεων στο Q4 το 2021.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Τουρκία 

στην Ελλάδα για το 2021 ήταν η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, η 

Αττική και το Βόρειο Αιγαίο.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 

Τουρκία, το 2019 καταγράφηκαν 4.066 χιλ. (+17,9% σε σύγκριση 

με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,7% όταν το 2016 είχαν 

καταγραφεί 4.066 χιλ. και μερίδιο αγοράς 1,8%. Την περίοδο 

2019-2021 οι διανυκτερεύσεις από την Τουρκία σημείωσαν 

πτώση κατά -74,4% (σε 1,0 εκατ.) με το μερίδιο της να ανέρχεται 

στο 0,8%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2021 

(74,2%) καταγράφεται στα Q3 (37,1%) και Q4 (37,1%) ενώ τα 

αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q2 ήταν 8,9% και 16,9%.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 σημειώθηκε 

αύξηση κατά +9,8% (από € 297 εκατ. το 2016 σε € 326 εκατ. το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση κατά -74,9% (σε € 82

εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της Τουρκίας ανήλθε το 2021 σε 0,8% 

όταν το 2016 ήταν 2,3% και το 2019 1,8%. Η πλειονότητα των 

εισπράξεων (77,6%) για το 2021 εντοπίζεται στα Q3 (33,2%) και 

Q4 (44,4%) ενώ στα Q1 και Q2 καταγράφηκε το 8,3% και 14,1%

των εισπράξεων αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Τουρκία 1.039.206

% επί του συνόλου 0,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Τουρκία 81.919.038

% επί του συνόλου 0,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Τουρκία 195.784

% επί του συνόλου 1,3%

Top-3 προορισμοί το 2021
Αν. Μακεδονία & Θράκη, Αττική, Βόρειο 

Αιγαίο

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/Turkey.pdf
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε μείωση κατά 

-10,7% (από € 333,7 το 2016 σε € 298,1 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 αύξηση 

κατά +40,3% (στα € 418,4). Οι τουρίστες από 

την Τουρκία, το 2021, εμφάνισαν ΜΚΔ 

χαμηλότερη κατά 40,4% από αυτή του 

συνόλου της χώρας (€ 418,4 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-6,9% (από € 86,1 το 2016 σε € 80,2 το 2019) 

ενώ την περίοδο 2019-2021 η ΜΔΔ σημείωσε 

μείωση κατά -1,7% (στα € 78,8). Επίσης, η 

ΜΔΔ των τουριστών από την Τουρκία το 

2021 ήταν υψηλότερη κατά 0,3% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 78,8 έναντι € 78,6). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 

-4,1% (από 3,9 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 

3,7 διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την 

περίοδο 2019-2021 αύξηση κατά +42,7% (στις 

5,3 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 

από την Τουρκία το 2021 ήταν χαμηλότερη 

κατά 40,6% αυτής του συνόλου της χώρας 

(5,3 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Τουρκία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην 

αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής 

αφού η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

κατέγραψε μείωση.

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Τουρκία 78,8

% του Μ.Ο της χώρας 100,3%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Τουρκία 5,3

% του Μ.Ο της χώρας 59,4%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Τουρκία 418,4

% του Μ.Ο της χώρας 59,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ*

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Statistics Canada, το 2021 οι τουρίστες από 

τον Καναδά πραγματοποίησαν το 2021 σχεδόν 4,3 εκατ. διεθνή 

ταξίδια (-15,7% σε σύγκριση με το 2020, 5,1 εκατ.) με 

τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση. Το 56% των διεθνών ταξιδίων 

αφορούσαν ταξίδια προς τις Ην. Πολιτείες Αμερικής ενώ το 

υπόλοιπο 44% σε υπερπόντιους προορισμούς. Το κύριο 

κίνητρο για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου ήταν οι 

διακοπές/αναψυχή (38%) και ακολούθως η επίσκεψη σε 

φίλους & συγγενείς (34%), τα επαγγελματικά ταξίδια (13%), τα 

Λοιπά ταξίδια (9%) και τα ψώνια (7%).

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 2019-2021 μείωση κατά -82,3% (σε 57 

χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της καναδικής αγοράς για το 2021 

ανήλθε σε 0,4%, όταν το 2016 ήταν 0,6% και το 2019 1,0%. 

Οι αφίξεις από τον Καναδά εμφάνισαν εποχικότητα, με το 

91,5% των αφίξεων για το 2021 να καταγράφεται στα Q3 

(46,5%) και Q4 (45,0%) ενώ στο Q2 καταγράφηκε το 8,5%. 

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 2019-2021 σημειώθηκε μείωση των 

διανυκτερεύσεων κατά -77,6% (σε 907 χιλ.) ενώ το μερίδιο 

της καναδικής αγοράς ανήλθε σε 0,7%. To 92,0% των 

διανυκτερεύσεων για το 2021 σημειώθηκε στα Q3 (55,5%) και 

Q4 (36,5%) ενώ στο Q2 καταγράφηκε μόλις το 8,0%. 

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 2019-2021 μείωση κατά 

-76,2% (σε € 82 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς του Καναδά ανήλθε 

το 2021 σε 0,8% όταν το 2016 ήταν 1,1% και το 2019 1,9%. Η 

πλειονότητα των εισπράξεων (90,1%) για το 2021 

καταγράφηκε στα Q3 (54,5%) και Q4 (35,6%) ενώ στο Q2

καταγράφηκε το 9,9%.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

*Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2021 δεν είναι δημοσιευμένα

λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

Από Καναδά 56.756,8

% επί του συνόλου 0,4%

Top-3 προορισμοί το 2021 -

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Καναδά 907.122

% επί του συνόλου 0,7%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Καναδά 81.552.667

% επί του συνόλου 0,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 αύξηση κατά +34,7% (στα 

€ 1.438,2). Η ΜΚΔ των τουριστών από τον 

Καναδά το 2021 ήταν 104,8% υψηλότερη από 

αυτή του συνόλου της χώρας (€ 1.438,2 έναντι 

€ 702,4) ενώ παράλληλα ήταν και η 2η

υψηλότερη ΜΚΔ από όλες τις εξεταζόμενες 

αγορές για το 2021, πίσω μόνο από την αγορά 

των ΗΠΑ. 

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 2019-2021 αύξηση κατά +5,9% (στα 

€ 89,7). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από τον 

Καναδά το 2021 ήταν υψηλότερη κατά 14,1%

αυτής που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 89,7 έναντι € 78,6). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 2016-

2019 κατέγραψε αύξηση κατά +2,4% (από 12,3 

διανυκτερεύσεις το 2016 σε 12,6 

διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ την περίοδο 

2019-2021 αύξηση κατά +27,1% (στις 16,0 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών από 

τον Καναδά το 2021 ήταν υψηλότερη κατά 79,5%

αυτής του συνόλου της χώρας (16,0 

διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 διανυκτερεύσεις) 

ενώ παράλληλα ήταν και η 2η υψηλότερη ΜΔΠ 

από όλες τις εξεταζόμενες αγορές για το 2021, 

πίσω μόνο από την αγορά της Αυστραλίας.

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από τον Καναδά 

οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής και δευτερευόντως στην 

αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση.

*Τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2020 δεν είναι

δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Καναδά 1.438,2

% του Μ.Ο της χώρας 204,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Καναδά 89,7

% του Μ.Ο της χώρας 114,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Καναδά 16,0

% του Μ.Ο της χώρας 179,5%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Βόρεια Μακεδονία 

κατέγραψε μείωση την περίοδο 2016-2019 κατά -44,9%

(από 1,7 εκατ. το 2016 σε 948 χιλ. το 2019) ενώ την 

περίοδο 2019-2021 μείωση κατά -49,4% (σε 479 χιλ.). Το 

μερίδιο αγοράς της Βόρειας Μακεδονίας για το 2021 

ανήλθε σε 3,3% όταν το 2016 ήταν 6,9% ενώ το 2019 

3,0%.

Οι αφίξεις από την Βόρεια Μακεδονία εμφανίζουν 

εποχικότητα, με το 57,7% των αφίξεων για το 2021 να 

εντοπίζεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1,

Q2 και Q4 ήταν 6,0%, 16,3% και 20,1%. 

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την 

Βόρεια Μακεδονία στην Ελλάδα για το 2021 ήταν η 

Κεντρική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 

την Βόρεια Μακεδονία, το 2019 καταγράφηκαν 2.394 χιλ.

(-47,6% σε σύγκριση με το 2016) με μερίδιο αγοράς 1,0%

όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 4.573 χιλ. και μερίδιο 

αγοράς 2,4%. Την περίοδο 2019-2021, οι διανυκτερεύσεις 

από την Βόρεια Μακεδονία σημείωσαν πτώση κατά 

-44,9% (σε 1,3 εκατ.) με το μερίδιο της να ανέρχεται στο 

1,0%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2021 

(73,7%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 

για τα Q1, Q2, και Q4 ήταν 2,6%, 15,1% και 8,5%.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, την περίοδο 2016-2019 

σημειώθηκε μείωση κατά -38,2% (από € 185 εκατ. το 

2016 σε € 114 εκατ. το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021

μείωση κατά -49,4% (σε € 58 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς 

της Βόρειας Μακεδονίας ανήλθε το 2021 σε 0,6% όταν το 

2016 ήταν 1,5% και το 2019 0,6%. Η πλειονότητα των 

εισπράξεων (67,2%) για το 2021 εντοπίζεται στο Q3 ενώ 

τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1, Q2 και Q4 ήταν 2,8%, 

14,7% και 15,3%.

Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Βόρεια Μακεδονία 479.058

% επί του συνόλου 3,3%

Top προορισμός το 2021 Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Βόρεια Μακεδονία 1.317.988

% επί του συνόλου 1,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Βόρεια Μακεδονία 57.929.019

% επί του συνόλου 0,6%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/FYROM.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την 

περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 

+12,3% (από € 107,5 το 2016 σε € 120,7 το 

2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 οριακή 

αύξηση κατά +0,2% (στα € 120,9). Οι 

τουρίστες από την Βόρεια Μακεδονία, το 

2021, εμφάνισαν ΜΚΔ χαμηλότερη κατά 

82,8% από αυτή του συνόλου της χώρας 

(€ 120,9 έναντι € 702,4). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την 

περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 

+18,1% (από € 40,5 το 2016 σε € 47,8 το 

2019) ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2021

μείωση κατά -8,0% (στα € 44,0). Επίσης, η 

ΜΔΔ των τουριστών από την Βόρεια 

Μακεδονία το 2021 ήταν χαμηλότερη κατά 

44,1% αυτής που καταγράφεται στο σύνολο 

της χώρας (€ 44,0 έναντι € 78,6). 

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 

2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά -4,9%

(από 2,7 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 2,5 

διανυκτερεύσεις το 2019) ενώ αντίθετα την 

περίοδο 2019-2021 αύξηση κατά +8,9% (στις 

2,8 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των 

τουριστών από την Βόρεια Μακεδονία το 

2021 ήταν χαμηλότερη κατά 69,2% αυτής 

του συνόλου της χώρας (2,8 

διανυκτερεύσεις έναντι 8,9

διανυκτερεύσεις).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 η 

αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από την 

Βόρεια Μακεδονία οφείλεται εξ’ ολοκλήρου 

στην αύξηση της Μέσης Διάρκειας 

Παραμονής αφού η Μέση Δαπάνη ανά 

Διανυκτέρευση κατέγραψε μείωση.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Βόρεια Μακεδονία 120,9

% του Μ.Ο της χώρας 17,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Βόρεια Μακεδονία 44,0

% του Μ.Ο της χώρας 55,9%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Βόρεια Μακεδονία 2,8

% του Μ.Ο της χώρας 30,8%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ*

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας 

(Australian Bureau of Statistics), το 2021 οι τουρίστες από την 

Αυστραλία πραγματοποίησαν 301 χιλ. διεθνή ταξίδια (-89,4% σε 

σύγκριση με το 2020, 2,8 εκατ.). Οι κορυφαίοι προορισμοί για το 

2021 ήταν η Νέα Ζηλανδία (53%), οι ΗΠΑ (6%) και το Ην. 

Βασίλειο (5%). Ο κύριος λόγος πραγματοποίησης ενός διεθνούς 

ταξίδιου ήταν η επίσκεψη σε φίλους & συγγενείς (53,4%) και 

ακολούθως οι διακοπές (16,4%) και οι επαγγελματικοί λόγοι

(11,1%).

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 2019-2021 οι αφίξεις 

συρρικνώθηκαν κατά 97,5% (σε 9 χιλ.). Το μερίδιο αγοράς της 

αυστραλέζικης αγοράς για το 2021 ανήλθε σε 0,1% όταν το 2016 

ήταν 0,7% ενώ το 2019 1,1%.

Οι αφίξεις από την Αυστραλία εμφάνισαν εποχικότητα, με το 

51,0% για το 2021 να καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα 

μεγέθη για τα Q2 και Q4 ήταν 19,2% και 29,8%. 

Ο δημοφιλέστερος προορισμός των τουριστών από την 

Αυστραλία στην Ελλάδα το 2021 ήταν η Αττική.

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 2019-2021 μείωση κατά -95,2%

(σε 220 χιλ.). Το μερίδιο της αυστραλέζικης αγοράς σε όρους 

διανυκτερεύσεων για το 2021 ανήλθε στο 0,2%, όταν το 2016 

ήταν 1,1% και το 2019 2,0%. Η πλειονότητα των 

διανυκτερεύσεων (48,7%) για το 2021 καταγράφεται στο Q3 ενώ 

τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q2 και Q4 ήταν 17,4% και 33,9%.

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 2019-2021 οι εισπράξεις κατεγραψαν πτώση 

κατά -97,6% (σε € 9 εκατ.) με το μερίδιο της σε όρους 

εισπράξεων να ανέρχεται σε 0,1%. Στο Q4 καταγράφεται το 

47,8% των εισπράξεων της αυστραλιανής αγοράς για το 2021 

ενώ στα Q2 και Q3 το 21,5% και 30,7% αντίστοιχα.

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2021 14.704.936

από Αυστραλία 8.535

% επί του συνόλου 0,1%

Top προορισμός το 2021 Αττική

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2021 131.357.471

από Αυστραλία 220.118

% επί του συνόλου 0,2%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2021 10.328.420.215

από Αυστραλία 8.833.199

% επί του συνόλου 0,1%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

*Τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2021 δεν είναι

δημοσιευμένα λόγω μικρής αντιπροσωπευτικότητας

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016-2021

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 2019-2021 μείωση 

κατά -3,2% (στα € 1.060,7). Η ΜΚΔ των 

τουριστών από την Αυστραλία το 2021 ήταν 

51,0% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της 

χώρας (€ 1.060,7 έναντι € 702,4). 

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 2019-2021 μείωση κατά 

-52,4% (στα € 38,5). Επίσης, η ΜΔΔ των 

τουριστών από την Αυστραλία το 2021 ήταν 

χαμηλότερη κατά 51,0% αυτής που 

καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 

(€ 38,5 έναντι € 78,6). 

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 

2019-2021 αύξηση κατά +103,3% (στις 27,5 

διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών 

από την Αυστραλία το 2021 ήταν υψηλότερη 

κατά 208,0% αυτής του συνόλου της χώρας 

(27,5 διανυκτερεύσεις έναντι 8,9 

διανυκτερεύσεις) ενώ παράλληλα αποτελεί 

και την υψηλότερη ΜΔΠ για το 2021 από 

όλες τις εξεταζόμενες αγορές.

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2021 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.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2021
702,4

από Αυστραλία 1.060,7

% του Μ.Ο της χώρας 151,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2021
78,6

από Αυστραλία 38,5

% του Μ.Ο της χώρας 49,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2021
8,9

από Αυστραλία 27,5

% του Μ.Ο της χώρας 308,0%

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence
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Πηγές

• Τράπεζα της Ελλάδας, Έρευνα Συνόρων 2016-2021,

• Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία το 2021

• Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR), Germany

• Office for National Statistics, United Kingdom

• Oxford Economis, Γαλλία

• Les Entreprises du Voyage (EDV), Γαλλία

• National Travel and Tourism Office (NTTO), ΗΠΑ

• ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica), Ιταλία

• Turespana, Ολλανδία

• Statista, Πολωνία

• Federal Statistical Office, “Reisen der Schweizer Wohnbevolkerung”, Ελβετία

• Statistics Austria,

• National Institute of Statistics, Ρουμανία

• STATBEL, Βέλγιο

• Danmarks Statistiκ Data (IDE).

• Czech Statistical Office, Τσεχία

• National Statistical Institute, Βουλγαρία

• Central Bureau of Statistics, Ισραήλ

• Statista, Ρωσία

• INSTAT, Albania.

• INE, Spain

• Visit Sweden “Temperaturmatning – Hur tanker de Svenska resenareerna nu?”, Σουηδία

• TURKSTAT, Τουρκία

• Statistics Canada.

• Australian Bureau of Statistics

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/travelling.aspx
https://insete.gr/wp-content/uploads/2022/06/22_06_Tourism_and_Greek_Economy_2020-2021.pdf
https://reiseanalyse.de/first-results/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/articles/traveltrends/2021
https://www.oxfordeconomics.com/
http://edv-iledefrance.org/
https://www.trade.gov/us-international-air-travel-statistics-i-92-data
https://www4.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica
https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/FichasEjecutivas.aspx
https://www.statista.com/statistics/678736/poland-outbound-travel-destinations/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/tourism/travel-behaviour/overnight-stays.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/reiseverhalten/uebernachtungen.html
http://www.statistik.at/web_en/statistics/Economy/tourism/travel_habits/index.html
https://insse.ro/cms/en/search/node/Trips
https://statbel.fgov.be/en/themes/households/survey-holidays-and-travels#figures
https://www.statbank.dk/10200
https://www.czso.cz/csu/czso/cru_ts
https://www.nsi.bg/en/content/1963/trips-bulgarian-residents-abroad-purpose-visit-and-country-destination
https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2022/Tourism-2020.aspx
https://www.statista.com/statistics/824317/number-of-outbound-tourists-from-russia-by-destination/
http://www.instat.gov.al/en/publications/press-releases/
https://www.ine.es/en/daco/daco42/etr/etr0421_en.pdf
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/malgrupp/hur-tanker-svenska-resenarer-om-sitt-resande-nu-april-2022/
https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=Tourism&dil=2
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=2410004501
https://www.abs.gov.au/statistics/industry/tourism-and-transport/overseas-arrivals-and-departures-australia/latest-release#data-download
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