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Αδύναμες οι επιδόσεις του οδικού τουρισμού: 67,6% οι αφίξεις σε σχέση με το 2019
2021/11/10 09:37 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Αδύναμες παραμένουν οι επιδόσεις του οδικού τουρισμού της Ελλάδας.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021
καταγράφηκαν 3,3 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 10,3 εκατ. της
περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -67,6%/6,9 εκατ. οδικές αφίξεις.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση.
Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 67 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας
μείωση κατά -85,4%/-394 χιλ., τον Φεβρουάριο 66 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας
μείωση κατά -85,3%/-385 χιλ. και τον Μάρτιο 69 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 84,9%/-386 χιλ. αφίξεις.
Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο, καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε
σε -88,2%/-585 χιλ., ενώ καταγράφηκαν μόλις 78 χιλ. οδικές αφίξεις.
Ο ρυθμός ανάκαμψης των οδικών αφίξεων παρουσίασε για πρώτη φορά το 2021
επιτάχυνση, τον Μάιο (-79,2%/-539 χιλ.), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 142
χιλιάδες.
Τον Ιούνιο ο ρυθμός ανάκαμψης συνεχίστηκε (-69,4%/-925 χιλ.), ενώ καταγράφηκαν
μόλις 409 χιλ. οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -56,2%/-1,2 εκατ., ενώ καταγράφηκαν 922
χιλ. αφίξεις.
Τον Αύγουστο, καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 1 εκατ. οδικές
αφίξεις, παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -57,7%/-1,4 εκατ.
αφίξεις.
Τον Σεπτέμβριο, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε κατά -68,1%/-1,1 εκατ., ενώ
σημειωθήκαν 515 χιλ. οδικές αφίξεις.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε
απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-1,9 εκατ./-61,9%), με τις
οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 1,2 εκατ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της
Νυμφαίας με μείωση -1,3 εκατ./-87,8%, όπου καταγράφηκαν μόλις 178 χιλ. οδικές
αφίξεις.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις
γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την
Βουλγαρία κατά -3,5 εκατ./-69,4%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες
διαφορές καταγράφεται από την Τουρκία κατά –726 χιλ./-82,3 %.
Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -1,1 εκατ./-71,3%, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση
του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,7 εκατ. οδικές αφίξεις ή -58,1%.

