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Σύμφωνα με το ISTAT (Instituto Nazionale di Statistica), το 
2018, το 79,3% των ταξιδίων των Ιταλών έγιναν στην 
Ιταλία και το υπόλοιπο 20,7% στο εξωτερικό, κυρίως σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,7%). Ο αριθμός των 
ταξιδίων με διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά +19,5% ενώ η 
Μέση Διάρκεια των ταξιδίων μειώθηκε, από 5,8 σε 5,5
διανυκτερεύσεις (5,7 για ταξίδια αναψυχής και 4,1 για 
ταξίδια εργασίας). 

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ιταλία την περίοδο 
2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +20,2% (από 1,4 εκατ.
το 2016 σε 1,7 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +3,9%
στα 1,4 εκατ. και 2018: +15,7% στα 1,7 εκατ. Το μερίδιο 
αγοράς της Ιταλίας στο σύνολο των αφίξεων για το 2018 
ήταν 5,5%, όταν το 2016 ήταν 5,6%.

Οι αφίξεις από την Ιταλία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 86,4% των αφίξεων για το 2018 να 
καταγράφονται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τα Q1 και Q4 ήταν 5,2% και 8,4%.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα 
αποτελεί τον 5ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα 
ταξίδια από την Ιταλία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του 
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ οι 
δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με 
την ΤτΕ 2018 είναι: το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η 
Αττική.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 
την Ιταλία, το 2018 καταγράφηκαν 13.944 χιλ. (+20,2%) με 
μερίδιο αγοράς 6,1% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 
11.598 χιλ. και μερίδιο αγοράς 6,1%. Η έντονη 
εποχικότητα παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με 
το 87,4% για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3 ενώ 
μόλις το 5,4% στο Q1 και το 7,2% στο Q4.

Οι εισπράξεις από την Ιταλία το 2018 άγγιξαν τα 
€ 939 εκ. (+30,0%) με μερίδιο αγοράς 6,0%, όταν το 2016 
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 722 εκ. με μερίδιο 
5,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 90,4% των εσόδων 
για το 2018 από την αγορά της Ιταλίας. Τα αντίστοιχα 
μεγέθη στα Q1 και Q4 ήταν 3,4% και 6,3%.

Συμπερασματικά η αγορά της Ιταλίας εμφανίζει έντονη 
εποχικότητα με το 86,4% των αφίξεων, το 87,4% των 
διανυκτερεύσεων και το 90,4% των εσόδων για το 2018 
να καταγράφεται στα Q2 και Q3 (τουριστική περίοδος).

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Ιταλία 938.887.824

% επί του συνόλου 6,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence Για ιστορικά στοιχεία 2005 - 2017 βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Ιταλία 1.667.114

% επί του συνόλου 5,5%

Top-3 προορισμοί το 2018 Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Ιταλία 13.943.978

% επί του συνόλου 6,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_updated.pdf
http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/Italy.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
ιταλική αγορά το 2018 ανέρχεται στα € 563,2,
υψηλότερη κατά 8,4% από την ΜΚΔ που 
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 519,6). 
Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών 
από την Ιταλία κατέγραψε αύξηση κατά +8,2%
(από € 520,7 το 2016 σε € 563,2 το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη για την αγορά της 
Ιταλίας το 2018 ανέρχεται στα € 67,3 έναντι € 
69,0 (2,3% χαμηλότερη) που είναι στο σύνολο της 
χώρας, καταγράφοντας αύξηση κατά +8,1% (από
€ 62,3 το 2016 σε € 67,3 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι 
τουρίστες από την Ιταλία διέμειναν το 2018 κατά 
μέσο όρο στην Ελλάδα 8,4 ημέρες (11,0%
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 
ημέρες). Την περίοδο 2016-2018, η Μέση 
Διάρκεια Παραμονής των τουριστών από την 
Ιταλία κατέγραψε οριακή αύξηση κατά +0,02%
στις 8,4 ημέρες.

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η 
αύξηση στην ΜΚΔ των τουριστών από την Ιταλία 
οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της ΜΗΔ 
(+8,1%) και δευτερευόντως στην αύξηση της 
ΜΔΠ (+0,02%).

Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας, 
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου 
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», στην Ιταλική 
οικονομία αναμένεται στασιμότητα του ΑΕΠ με 
τις εκτιμήσεις για το 2019 και το 2020 να έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε αναιμικά επίπεδα. 
Η ανεργία, παρά την μείωση της, παραμένει πάνω 
από 10%. Παρά την αύξηση του ΑΕΠ το 2018, ο 
δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
καταγράφει μείωση. Επίσης, η ρευστή πολιτική 
κατάσταση και η ένταση στις σχέσεις της 
Ιταλικής Κυβέρνησης με την ΕΕ επιδεινώνει 
περαιτέρω το οικονομικό κλίμα στην χώρα.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Ιταλία 563,2

% του Μ.Ο της χώρας 108,4%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Ιταλία 67,3

% του Μ.Ο της χώρας 97,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Ιταλία 8,4

% του Μ.Ο της χώρας 111,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_updated.pdf

