
Ο τουρισμός στην Ολλανδία. 

 

Σύμφωνα με έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ολλανδίας για την προώθηση του τουρισμού 

(Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen - NBTC), ο αριθμός ξένων επισκεπτών στην 

Ολλανδία αναμένεται να αυξηθεί κατά 7% το 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται τα εξής: 

Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ολλανδία έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες 

δεκαετίες, εκτός από τα έτη οικονομικής κρίσης, 2008 και 2009. Προβλέπεται ότι ο αριθμός 

των διεθνών επισκεπτών που επισκέφθηκαν την Ολλανδία για ψυχαγωγικούς ή 

επιχειρηματικούς σκοπούς ότι θα αυξηθεί κατά 7% το 2018 σε σύγκριση με το 2017 ( 19,1 

εκατομμύρια επισκέπτες). 

Σημαντικές εξηγήσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού το 2018 αποτελούν η περαιτέρω 

αύξηση της ικανότητας πτήσης από και προς την Ολλανδία (επίσης λόγω της χρήσης 

μεγαλύτερων αεροπλάνων) και οι  ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες σε σημαντικές χώρες 

προέλευσης επισκεπτών της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και σε ορισμένες ασιατικές 

χώρες. Επίσης, οι προσπάθειες μάρκετινγκ και προώθησης, όπως η πολιτιστική πρωτεύουσα 

Leeuwarden, επηρέασαν θετικά την αύξηση των διεθνών αφίξεων. 

Το 2018, η Ολλανδία προσέλκυσε κατά 7% περισσότερους επισκέπτες από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες από ό,τι το προηγούμενο έτος. Η σημαντικότερη χώρα προέλευσης επισκεπτών, η 

Γερμανία, παρουσίασε σχετικά υψηλό ποσοστό ανάπτυξης (+ 10%), όπως και το Βέλγιο. Για 

τους Γερμανούς, η Ολλανδία είναι ο κύριος προορισμός για σύντομες διακοπές μετά την 

Αυστρία. Το επερχόμενο Brexit με τις σχετικές αβεβαιότητες του προκάλεσε ελαφρά μείωση 

στις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επισκέπτες από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση 

10%. 

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ, μετά από μια πολύ ισχυρή αύξηση το 2017, αυξήθηκε 

περαιτέρω το 2018, κατά 10% (περίπου 1,55 εκατομμύρια επισκέπτες). Οι επισκέψεις από 

χώρες όπως η Βραζιλία, η Ιαπωνία και η Ινδία αυξήθηκαν περαιτέρω το 2018. Σε αντίθεση με 

τις περισσότερες άλλες χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, οι επισκέψεις μιας ημέρας από την 

Κίνα στην Ολλανδία μειώθηκαν κατά 8% το 2018. 

Η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει πόσοι ξένοι επισκέπτες επισκέφθηκαν την Ολλανδία. Η 

βάση για αυτές τις στατιστικές είναι οι ξένοι επισκέπτες που περνούν τουλάχιστον μία νύχτα σε 

ένα ξενοδοχείο, ένα πάρκο μπανγκαλόου, σε ένα κάμπινγκ ή σε ένα κατάλυμα. Δεν 

περιλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία οι διακοπές σε βάρκες ιδιόκτητες ή τρίτων, διαμονή 

σε δεύτερα σπίτια, κρουαζιέρες, ημερήσιες επισκέψεις και επισκέψεις σε οικογένειες και 

φίλους. 



Όσον αφορά στην συνολική οικονομική αξία του τουρισμού το 2018, ο μέσος επισκέπτης για 

επαγγελματικούς λόγους ξοδεύει  1.053 ευρώ ανά διαμονή ενώ ο μέσος τουρίστας ξοδεύει 603 

ευρώ ανά διαμονή. Η ολλανδική οικονομία ωφελήθηκε κατά 12,7 δις ευρώ από τους 19,1 

εκατομμύρια ξένους επισκέπτες το 2018. Η οικονομική αξία των 12,7 δις ευρώ συνεπάγεται 

την άμεση απασχόληση περίπου 106.000 ατόμων. 

Όσον αφορά στην κατανομή των διεθνών επισκεπτών σε όλη τη χώρα, το Άμστερνταμ κατέχει 

το σημαντικότερο μερίδιο (36,7% το 2018). 

Κατά τα προηγούμενα έτη, το 36-38% των επισκεπτών παρέμεινε στο Άμστερνταμ. Τα μερίδια 

αγοράς για άλλες περιοχές της Ολλανδίας παρουσιάζουν επίσης κάποιες διακυμάνσεις, αλλά 

παρατηρείται αύξηση του μεριδίου της κατηγορίας «Other Holland» σε σύγκριση με το 2014, 

καθώς και σχετική μείωση του μεριδίου των επισκεπτών στις ακτές. Όσον αφορά στους 

απόλυτους αριθμούς, σημειώθηκε αύξηση για όλες τις περιοχές. 

Η Ολλανδία είναι ελκυστική όλο το χρόνο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής 

περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018, η αύξηση σημειώθηκε ιδιαίτερα στο 1ο τρίμηνο 

με πάνω από 400.000 ξένους επισκέπτες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

Οι μέσες δαπάνες ανά άτομο ανά διαμονή διαφέρουν ανάλογα με την χώρα προέλευσης. Το 

2018, το 79% του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού (και το 84% όλων των 

διανυκτερεύσεων) προήλθε από κατοίκους χωρών της Ε.Ε., αλλά αυτοί αντιπροσωπεύουν μόνο 

το 62% όλων των δαπανών. Οι επισκέπτες από τις άλλες ηπείρους αντιπροσωπεύουν το 38% 

της συνολικής οικονομικής αξίας. Οι Γερμανοί αντιπροσωπεύουν πολλούς επισκέπτες και 

διανυκτερεύσεις, αλλά το μερίδιο των δαπανών τους είναι σχετικά μέτριο. Οι Αμερικανοί, από 

την άλλη πλευρά, συμβάλλουν σχετικά περισσότερο στη συνολική οικονομική αξία του 

εισερχόμενου τουρισμού για την Ολλανδία. 

Η NBTC αναμένει αύξηση 4% του εισερχόμενου τουρισμού το 2019 και προβλέπεται πως ο 

αριθμός των ξένων επισκεπτών θα ανέλθει σε περίπου 19,8 εκατομμύρια. Περισσότερο από το 

ήμισυ της αναμενόμενης ανάπτυξης θα προέρχεται από τη Γερμανία και το Βέλγιο. Οι θετικοί 

παράγοντες που θα επηρεάσουν τον εισερχόμενο τουρισμό το 2019 αποτελούν οι σταθερές 

τιμές των καυσίμων που καθιστούν το διεθνές ταξίδι προσιτό, η αύξηση του αριθμού των 

ανθρώπων σε υπό ανάπτυξη χώρες που είναι σε θέση και πρόθυμοι να ταξιδεύουν καθώς και το 

θεματικό έτος «Ρέμπραντ και η χρυσή εποχή» που θα προσελκύσει ξένους επισκέπτες που 

ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. 

Αρνητικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν τον εισερχόμενο τουρισμό το 2019 αποτελούν η 

επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ασία, η αβέβαιη 

γεωπολιτική κατάσταση, οι αυξημένες εντάσεις που σχετίζονται με εμπορικές συμφωνίες, οι 

περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης του αεροδρομίου Schiphol, η αβεβαιότητα λόγω Brexit 

και οι συνέπειες αυτού καθώς και η ισοτιμία του ευρώ με τα άλλα νομίσματα. 



Αριθμός επισκεπτών στην Ολλανδία 

 

Statistics Netherlands (CBS) 

** Forecast NBTC based on CBS statistics of the first three quarters of 2018 

 

 

 

 

 

 



Αριθμός επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης -Αριθμός επισκεπτών σε όλα τα είδη καταλύματος 

(x 1.000) 

 2015 2016 2017 2018* +/-  '18/'17 

Europe 12,050 12,743 14,151 15,162 7% 

Germany 4,283 4,615 5,243 5,776 10% 

United Kingdom 1,967 2,045 2,229 2,217 -1% 

Belgium 1,965 2,132 2,224 2,448 10% 

France 750 788 842 895 6% 

Italy 543 528 589 597 1% 

Spain 432 444 467 494 6% 

Switzerland 271 264 296 314 6% 

Russia 152 130 180 198 10% 

Sweden 154 156 167 169 1% 

Denmark 155 144 163 166 2% 

Norway 132 115 127 124 -2% 

Rest of Europe 1,246 1,382 1,624 1,763 9% 



Intercontinental 2,957 3,086 3,773 3,938 4% 

Total 15,007 15,829 17,924 19,100 7% 

Statistics of overnight accommodations establishments (SLA), statistics Netherlands (CBS) 

* Forecast NBTC based on CBS statistics of the first three quarters of 2018 

 

 

 

Ανάλυση των σημαντικότερων χωρών προέλευσης επισκεπτών. 

 

Development 

incoming 

tourism  

2017-2018* 

Market share within North 

West Europe 2018 

Belgium +9% 7.6% 

Denmark +4% 10.8% 

Germany +4% 33.3% 

UK -5% 31.7% 

Netherlands +7% 16.5% 

                 Tourmis (based on statistical institutes benchmark countries) 

                * Development based on actual numbers of the first 9 months of 2018 

 

 



Κατανομή των ξένων επισκεπτών 

 

CBS 

** Forecast NBTC based on CBS-statistics of the first three quarters of 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διεθνείς επισκέπτες ανά περιοχή-Αριθμός επισκεπτών (x 1.000) 

 
2017 2018* # Growth '18/'17 % Growth '18/'17 

Amsterdam 6,784 7,015 + 231 +3% 

Other Randstad 3,725 3,995 + 270 +7% 

Coastal area 2,580 2,805 + 225 +9% 

Other 

Netherlands 
4,835 5,285 + 450 +9% 

Total 17,924 19,100 + 1,176 +7% 

CBS 

* Forecast NBTC based on CBS-statistics of the first three quarters of 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διεθνείς επισκέπτες ανά τρίμηνο- Αριθμός επισκεπτών (x 1.000) 

 
2017 2018* # Growth '18/'17 

% Growth 

'18/'17 

1st quarter 3,167 3,571 + 404 +13% 

2nd quarter 5,375 5,506 + 131 +2% 

3rd quarter 5,419 5,837 + 418 +8% 

4th quarter 3,964 4,187 + 223 +6% 

Total 17,924 19,100 + 1,176 +7% 

 CBS 

* Forecast NBTC based on CBS-statistics of the first three quarters of 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προβλέψεις για τον αριθμό ξένων επισκεπτών το 2019 

 

Guests in all accommodation forms (x 1.000) 

 2018 Forecast 2019* +/-  '19/'18 

Europe 15,162 15,690 3% 

Germany 5,776 6,005 4% 

Belgium 2,448 2,570 5% 

United Kingdom 2,217 2,215 0% 

France 895 950 6% 

Italy 597 610 2% 

Spain 494 525 6% 

Switzerland 314 325 3% 

Sweden 169 170 1% 

Denmark 166 170 1% 

Russia 198 210 7% 

Norway 124 120 -2% 



Rest of Europe 1,763 1,815 3% 

America 2,164 2,250 4% 

USA 1,549 1,640 6% 

Canada 175 175 1% 

Brazil 160 170 5% 

Asia 1,395 1,480 6% 

China (incl. Hong 

Kong) 
334 350 5% 

India 182 195 7% 

Japan 124 130 5% 

Indonesia 49 62 5% 

Australia and Oceania 218 210 -3% 

Africa 160 165 2% 

Total 19,100 19,790 4% 

CBS, adaption NBTC, forecast 2019 

* Completed in 5,000 dozens 


