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Οι διακοπές είναι μια καταναλωτική συνήθεια βαθιά 
ριζωμένη στους Ολλανδούς. Σύμφωνα με το NBTC-NIPO 
Research το 2018, το 83,1% του πληθυσμού ταξίδεψε στις 
διακοπές του, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,8 ταξίδια ανά 
άτομο κατά μέσο όρο, με το 56% των ταξιδίων να 
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό (22,2 εκ.). Από αυτά 
το 10% ήταν διηπειρωτικά, το 32% σε Μεσογειακούς 
προορισμούς και το 58% σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κύριος λόγος ταξιδιού των τουριστών από την 
Ολλανδία είναι το City Break, σε συνδυασμό με τον 
πολιτισμό (24% των ταξιδίων στο εξωτερικό) και 
ακολουθούν οι διακοπές Ήλιος & Θάλασσα (18,0%), τα 
ταξίδια στη φύση και ο τουρισμός δράσης.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ολλανδία την περίοδο 
2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +31,7% (από 771 χιλ.
το 2016 σε 1,0 εκατ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +22,9%
στις 947 χιλ. και 2018: +7,2% στις 1,0 εκατ. αφίξεις. Το 
μερίδιο αγοράς της ολλανδικής αγοράς για το 2018 ήταν 
3,4%, όταν το 2016 ήταν 3,1%.

Οι αφίξεις από την Ολλανδία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα και συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στα Q2 
και Q3 έφθασαν το 84,5%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1
και Q4 ήταν 3,2% και 12,3% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα 
αποτελεί τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα 
ταξίδια από την Ολλανδία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές 
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ 
οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα σύμφωνα με 
την ΤτΕ 2018 είναι: η Κρήτη, το  Νότιο Αιγαίο, και τα Ιόνια 
Νησιά.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από 
την Ολλανδία, το 2018 καταγράφηκαν 9.111 χιλ. (+22,6%) 
με μερίδιο αγοράς 4,0%, όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 
7.430 χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,9%. Η πλειονότητα των 
διανυκτερεύσεων για το 2018 (87,7%) καταγράφεται στα 
Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) όπου σημειώνεται και ο 
μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Τα αντίστοιχα μεγέθη 
για τα Q1 και Q4 ήταν 2,3% και 10,0%.

Οι εισπράξεις από την Ολλανδία το 2018 άγγιξαν τα 
€ 615 εκ. (+28,0%) με μερίδιο αγοράς 3,9%, όταν το 2016 
το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 481 εκ. και μερίδιο 
αγοράς 3,8%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 88,9% των 
εσόδων για το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 1,7% και 9,4% 
αντίστοιχα.

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Ολλανδία 615.438.798

% επί του συνόλου 3,9%

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

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Ολλανδία 1.014.998

% επί του συνόλου 3,4%

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

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Ολλανδία 9.111.435

% επί του συνόλου 4,0%

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/Netherland.pdf
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
ολλανδική αγορά το 2018 ανέρχεται στα 
€ 606,3, υψηλότερη κατά 16,7% από την ΜΚΔ 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των 
τουριστών από την Ολλανδία κατέγραψε 
μείωση κατά -2,8% (από € 623,7 το 2016 σε € 
606,3 το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών από 
την Ολλανδία το 2018 είναι χαμηλότερη κατά 
2,0% από αυτή που καταγράφεται στο σύνολο 
της χώρας (€ 67,5 έναντι € 69,0). Την περίοδο 
2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των 
τουριστών από την Ολλανδία κατέγραψε 
αύξηση κατά +4,4% (από € 64,7 το 2016 σε €
67,5 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια Παραμονής, 
οι τουρίστες από την Ολλανδία διέμειναν το 
2018 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 9,0 ημέρες
(19,1% υψηλότερα από τον μέσο όρο της 
χώρας, 7,5 ημέρες). Η Μέση Διάρκεια 
Παραμονής των τουριστών από την Ολλανδία 
κατέγραψε την περίοδο 2016-2018 μείωση 
κατά -6,9% (από 9,6 ημέρες το 2016 σε 9,0 
ημέρες το 2018).

Όσον αφορά στις προοπτικές της οικονομίας, 
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ: Outlook 
2019 «Οι προοπτικές του εισερχόμενου 
τουρισμού στην Ελλάδα το 2019», παρά την 
αύξηση του ΑΕΠ και την μείωση του δείκτη 
ανεργίας στην ολλανδική οικονομία το 2018, 
αλλά και την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ για 
το 2019 (που όμως έχει αναθεωρηθεί προς τα 
κάτω σε σύγκριση με το 2018), ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρουσιάζει 
μείωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η ασθενέστερη ανάπτυξη των κύριων 
εμπορικών εταίρων της Ολλανδίας αναμένεται 
να επηρεάσει αρνητικά, μέσω εξαγωγών και 
επενδύσεων, την τάση ανάπτυξης της.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Ολλανδία 606,3

% του Μ.Ο της χώρας 116,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Ολλανδία 67,5

% του Μ.Ο της χώρας 98,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Ολλανδία 9,0

% του Μ.Ο της χώρας 119,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

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

