Ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ τα
έσοδα από τον Τουρισμό το 2018
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Αύξησηκατά 10,1% σε σύγκριση με το 2017 κατέγραψαν τα έσοδα από τον Τουρισμό το 2018,
φθάνοντας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τα 16,1 δισ. ευρώ. Όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα
της ανόδου του αριθμού των τουριστών κατά 10,8%, καθώς η δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε
οριακή μείωση 0,2%.
Ανοδικάήταν τα έσοδα από τη Γερμανία, ενώ πτώση καταγράφηκε στις εισπράξεις από τη
βρετανική αγορά.Ειδικότερα, όπως η σημειώνει η ΤτΕ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν
κατά 16,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.965 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία
μειώθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 956 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθηκαν στα 1.943 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες
εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 19,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 338 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 28,1% και
διαμορφώθηκαν στα 1.043 εκατ. ευρώ.
Το2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,8% και διαμορφώθηκε στις 30.123
χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 27.194 χιλ. ταξιδιωτών το 2017. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω
αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 13,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,4%. Η
ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 18,2% και διαμορφώθηκε στις 4.381 χιλ.
ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,3% και διαμορφώθηκε στις 1.524 χιλ.
ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε μείωση κατά 2,0% και
διαμορφώθηκε στις 2.943 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η
ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 11,6% και διαμορφώθηκε στις 520 χιλ. ταξιδιώτες,
ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 26,9% και διαμορφώθηκε στις 1.097 χιλ. ταξιδιώτες.
Ανοδικά και ο Δεκέμβριος
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2018
εμφάνισε πλεόνασμα 14 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 25 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του
2017. Ειδικότερα, αύξηση κατά 40,0% κατέγραψαν το Δεκέμβριο του 2018 οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις, φθάνοντας τα 266 εκατ. ευρώ, έναντι 190 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017,
ενώ αύξηση κατά 53,1% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2018: 252 εκατ.

ευρώ, Δεκέμβριος 2017: 165 εκατ. ευρώ). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην
άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,8%, καθώς και στην αύξηση της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 67 ευρώ ή 20,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών
υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 2,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες
και αντιστάθμισαν κατά 0,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.
ΤοΔεκέμβριο του 2018, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 40,0%
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,4% εμφάνισαν οι
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ,
ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 90,9% (Δεκέμβριος
2018: 149 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2017: 78 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από
κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους
των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 22,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 46
εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά
4,8% (Δεκέμβριος 2018: 68 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2017: 72 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον
αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία
μειώθηκαν κατά 18,4% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία
αυξήθηκαν κατά 85,4% και διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 23,1% παρουσίασαν
και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ. Από τις
χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 175,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ και αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 84,4% και
διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ.
Ηεισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο του 2018 διαμορφώθηκε στις 657 χιλ. ταξιδιώτες,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ειδικότερα, η
ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,2%, ενώ και αυτή μέσω οδικών σταθμών
αυξήθηκε κατά 25,9%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της
ανόδου της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 29,0%, καθώς και της
ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 6,1%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση
από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 138 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας
μείωση κατά 2,6%, ενώ αύξηση κατά 14,0% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Δεκέμβριος 2018: 181 χιλ. ταξιδιώτες, Δεκέμβριος 2017: 159 χιλ.
ταξιδιώτες). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 1,1% και
διαμορφώθηκε στις 38 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 70,9% και
διαμορφώθηκε στις 13 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε
κατά 23,1% και διαμορφώθηκε στις 34 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28,
αύξηση κατά 94,8% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 17
χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 30,2% και διαμορφώθηκε στις 33 χιλ.
ταξιδιώτες.
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