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HATTA: Τουρισµός στην Ευρώπη: Αποτελέσµατα για το 2011
Η οικονοµική κρίση και το κλίµα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην Ευρώπη επηρέασαν και τον
Ευρωπαϊκό Τουρισµό από το 2008 ως το 2011, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ κ. Γιώργος Τελώνης.
Και η Ελλάδα άλλωστε βιώνει, ιδιαίτερα το 2012, στον δικό της τουρισµό τα δυσάρεστα αποτελέσµατα
της έντονης αβεβαιότητας που έχει δηµιουργηθεί στις διεθνείς τουριστικές αγορές.
Μετά τη σηµαντική αύξηση των ταξιδιών αναψυχής των πολιτών της Ε.Ε. µεταξύ 2006 και 2008, αυτά
στη συνέχεια παρέµειναν στάσιµα µεταξύ 2008 και 2011, ενώ τα ταξίδια για επαγγελµατικούς λόγους,
που ανέρχονται σε ποσοστό 14% του συνόλου των ταξιδιών, µειώθηκαν κατά 12,7% από το 2008 µέχρι
το 2011.
Εξ άλλου, το 2011, τα σύντοµα ταξίδια στο εσωτερικό αποτέλεσαν το 50% του συνόλου των ταξιδιών
αναψυχής. Τα µεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια στο εσωτερικό έλαβαν το 26% του µεριδίου της αγοράς,
ενώ τα σύντοµα και τα µεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια στο εξωτερικό αντιπροσώπευσαν ποσοστά 18%
και 5% αντίστοιχα.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της EUROSTAT (“Tourism in Europe: Results
for 2011”) για το 2011:
-

-

Το 2011, οι κάτοικοι των 27 κρατών µελών της Ε.Ε. έκαναν 1.02 δισεκατοµµύρια ταξίδια
αναψυχής και 165 εκατοµµύρια επαγγελµατικά ταξίδια.
Μεταξύ των κρατών µελών, οι υψηλότεροι αριθµοί τόσο ταξιδιών αναψυχής όσο και
επαγγελµατικών ταξιδιών καταγράφηκαν από κατοίκους της Γερµανίας (215 εκ. ταξίδια
αναψυχής και 56 εκ. επαγγελµατικά ταξίδια), της Γαλλίας (204 εκ. και 21 εκ.), του Ηνωµένου
Βασιλείου (117 εκ. και 26 εκ.) και της Ισπανίας (122 εκ. και 17 εκ.). Οι τέσσερεις αυτές χώρες
αντιπροσώπευσαν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των ταξιδιών αναψυχής και τα τρία τέταρτα
του συνόλου των επαγγελµατικών ταξιδιών των κατοίκων των κρατών µελών της ΕΕ κατά το
2011.
Μεταξύ 2008 και 2011, οι µεγαλύτερες µειώσεις σε επαγγελµατικά ταξίδια καταγράφηκαν στη
Βουλγαρία (-60%) και τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (-51%), ενώ οι µεγαλύτερες αυξήσεις
παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (+50%) και τη Σουηδία (+25%). Και τα τέσσερα κράτη µέλη, οι
κάτοικοι των οποίων έκαναν τα περισσότερα επαγγελµατικά ταξίδια, κατέγραψαν παρ’ όλα αυτά
πτώση: Ισπανία (-36%), Ηνωµένο Βασίλειο (-6%), Γερµανία και Γαλλία (και οι δύο -2%).

-

-

Κατά την ίδια περίοδο, µία πιο µικτή εικόνα παρατηρήθηκε όσον αφορά τον αριθµό των ταξιδιών
αναψυχής που έγιναν από τους κατοίκους της ΕΕ. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις µεταξύ 2008 και
2011 καταγράφηκαν στην Εσθονία (+80%) και τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (+39%) και οι
µεγαλύτερες µειώσεις στην Ιταλία (-19%) και την Ουγγαρία (-13%). Από τις τέσσερεις χώρες µε
τα µεγαλύτερα ποσοστά ταξιδιών αναψυχής, οι αριθµοί ανέβηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο (+4%)
και την Ισπανία (+1%), παρέµειναν σχεδόν σταθεροί στη Γερµανία και έπεσαν στη Γαλλία (-4%).
Τα τρία τέταρτα του ενός εκατοµµυρίου ταξιδιών αναψυχής που πραγµατοποιήθηκαν το 2011
έγιναν στη χώρα διαµονής.
Σε πέντε κράτη µέλη, τα µισά ή και περισσότερα από τα ταξίδια αναψυχής που
πραγµατοποιήθηκαν το 2011 ήταν ταξίδια στο εξωτερικό: Λουξεµβούργο (σχεδόν το 100% του
συνόλου των ταξιδιών αναψυχής), Βέλγιο (74%), Σλοβενία (56%), Ολλανδία (52%) και Αυστρία
(50%).
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