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ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Σύμφωνα με έκθεση του Τουριστικού Επιμελητηρίου 
Πολωνίας με τίτλο «Οι διακοπές των Πολωνών στο 
εξωτερικό 2017», οι Πολωνοί εκτιμούν σε μικρότερο βαθμό 
απ’ ότι έκαναν στο παρελθόν τις προσφορές τελευταίας 
στιγμής ενώ προτιμούν στις καλοκαιρινές διακοπές τους 
την άνεση αντί για το χαμηλό κόστος. Οι Πολωνοί 
τουρίστες κάνουν διακοπές συνήθως μιας εβδομάδας, με το 
43% εξ’ αυτών να επιλέγουν 4* ξενοδοχεία. Τέλος, η πιο 
δημοφιλής επιλογή είναι το All Inclusive το οποίο επιλέγουν 
3 στους 4 πελάτες ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Πολωνία κατέγραψε 
αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +42,8% (από 735 χιλ. το 
2016 σε 1.050 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +1,6% στις 
747 χιλ. και 2018: +40,5% στις 1.050 χιλ. Το μερίδιο αγοράς 
της πολωνικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το 
2018 ανήλθε σε 3,5%, όταν το 2016 ήταν 3,0%. 

Οι αφίξεις από την Πολωνία εμφανίζουν έντονη 
εποχικότητα με το 86,5% των αφίξεων για το 2018 να 
καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για 
το Q1 και Q4 ήταν 3,1% και 10,4%.

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2017, η Ελλάδα αποτελεί 
τον 7ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από 
την Πολωνία (Outlook 2019 «Οι προοπτικές του 
εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019») ενώ 
σύμφωνα με την ΤτΕ 2018, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί 
στην Ελλάδα των τουριστών από την Πολωνία ήταν το 
Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 
Πολωνία, το 2018 καταγράφηκαν 6.925 χιλ. (+19,4%) με 
μερίδιο αγοράς 2,8% όταν το 2016 είχαν καταγραφεί 5.800 
χιλ. και μερίδιο αγοράς 3,0%. Έντονη εποχικότητα 
παρατηρείται και στις διανυκτερεύσεις με το 90,2% των 
διανυκτερεύσεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και
Q3 ενώ αντίστοιχα στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 2,5% και 
7,3%. 

Οι εισπράξεις από την Πολωνία το 2018 άγγιξαν τα 
€ 468 εκ. (+36,9%) με μερίδιο αγοράς 3,0% όταν το 2016 το 
σύνολο των εισπράξεων ήταν € 342 εκ. και μερίδιο αγοράς 
2,7%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 91,7% των εσόδων για 
το 2018 ενώ στα Q1 και Q4 το 1,5% και 6,7% αντίστοιχα . 

Σύνολο Εισπράξεων 2018 15.653.185.629

από Πολωνία 468.405.574

% επί του συνόλου 3,0%

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

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Πολωνία 1.049.555

% επί του συνόλου 3,5%

Top προορισμός το 2018 Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2018 227.011.972

από Πολωνία 6.924.850

% επί του συνόλου 3,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/01/2019/2019_Outlook-2019_updated.pdf
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2016 - 2018

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) της 
πολωνικής αγοράς το 2018 ανήλθε στα 
€ 446,3, χαμηλότερη κατά 14,1% από την 
ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της 
χώρας (€ 519,6). Την περίοδο 2016-2018 η 
ΜΚΔ των τουριστών από την Πολωνία 
κατέγραψε μείωση κατά -4,1% (από € 465,5
το 2016 σε € 446,3 το 2018). 

Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη των τουριστών 
από την Πολωνία το 2018 ήταν χαμηλότερη 
κατά 1,9% από αυτήν που καταγράφεται στο 
σύνολο της χώρας (€ 67,6 έναντι € 69,0). Την 
περίοδο 2016-2018 η Μέση Ημερήσια Δαπάνη 
των τουριστών από την Πολωνία κατέγραψε 
αύξηση κατά +14,7% (από € 59,0 το 2016 σε €
67,6 το 2018). 

Αναφορικά με την Μέση Διάρκεια 
Παραμονής, οι τουρίστες από την Πολωνία 
διέμειναν το 2018 κατά μέσο όρο στην 
Ελλάδα 6,6 ημέρες (22,5% χαμηλότερα από 
τον μέσο όρο της χώρας, 7,5 ημέρες). 
Ενδεικτικά, η Μέση Διάρκεια Παραμονής των 
τουριστών από την Πολωνία την περίοδο 
2016-2018 σημείωσε μείωση κατά -16,4%
(από 7,9 ημέρες το 2016 σε 6,6 ημέρες το 
2018).

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές της 
οικονομίας της Πολωνίας, σύμφωνα με την 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ Outlook 2019 «Οι 
προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού 
στην Ελλάδα το 2019», αυτές είναι θετικές, 
λόγω μικρής ανατίμησης του Ζλότυ έναντι 
του Ευρώ, βελτίωσης της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης, μείωση της ανεργίας και 
αύξησης του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ. Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ιδιωτική 
κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει η 
βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης το 2019 
και το 2020, η οποία θα υποστηριχθεί από την 
έντονη αύξηση μισθών.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
519,6

από Πολωνία 446,3

% του Μ.Ο της χώρας 85,9%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Ημερήσια Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2018
69,0

από Πολωνία 67,6

% του Μ.Ο της χώρας 98,1%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2018
7,5

από Πολωνία 6,6

% του Μ.Ο της χώρας 87,5%

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/meletes-INSETE/01/2018_Outlook-2018_addendum.pdf

