
Ο τομέας του τουρισμού στην Ολλανδία κατά το 2016. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, οι 

τουριστικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4% το 2016  σε σχέση με το 2015, 

σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με το 2010. Η αξία αυτών των δαπανών ανήλθε 

συνολικά σε 75,7 δις ευρώ.  

Η ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού οφείλεται στους ξένους τουρίστες. Το 2016, οι 

τουρίστες από το εξωτερικό δαπάνησαν 21 δις ευρώ στην Ολλανδία, δηλ. 1,3 δις ευρώ 

περισσότερα (σχεδόν 7%) σε σχέση με το 2015. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεών τους 

ήταν πάνω από 6% σε σχέση με το 2015. 

Επιπλέον, περισσότεροι ξένοι τουρίστες πραγματοποίησαν μέσω κάποιας ολλανδικής 

εταιρείας κράτηση για την διαμονή και για την πτήση τους. Παρόλο που πολλοί από 

αυτούς δεν επισκέφθηκαν πραγματικά την Ολλανδία, οι κρατήσεις συνέβαλαν στον 

κύκλο εργασιών των ολλανδικών εταιρειών. 

Ως τουρίστες στη χώρα τους, οι Ολλανδοί ξόδεψαν επίσης περισσότερα χρήματα για 

διακοπές, ταξίδια και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

αθλητικών και ψυχαγωγικών αγορών. Οι εγχώριες τουριστικές δαπάνες ανήλθαν σε 45 

δις ευρώ το 2016, δηλαδή 1,5 δις ευρώ (πάνω από 3%) σε σχέση με το 2015. 

Το 2016, ο τομέας του τουρισμού ανήλθε σε 24,8 δις ευρώ σε προστιθέμενη αξία. Το 

ποσό αυτό ήταν πάνω από 30%  χαμηλότερο το 2010, δηλαδή 17,3 δις ευρώ. 

Επειδή ο τομέας του τουρισμού έχει σημειώσει εντονότερη ανάπτυξη από ό,τι η 

συνολική οικονομία τα τελευταία χρόνια, το μερίδιό του στην προστιθέμενη αξία 

αυξήθηκε από 3% το 2010 σε 3,9% το 2016. 

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού αυξήθηκε κατά 2,1% και 

ανήλθε σε 641.000 χιλιάδες το 2016, δηλαδή αύξηση άνω των 13.000 θέσεων εργασίας. 

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην ολλανδική οικονομία αυξήθηκε κατά 1%. Ως 

αποτέλεσμα, το μερίδιο του τουριστικού τομέα στο συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας 

αυξήθηκε και ανήλθε στο 6,4%.  

Περίπου τα τρία τέταρτα της απασχόλησης στον κλάδο είναι τυπικές τουριστικές 

εργασίες, π.χ. θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, αεροπορία, ταξιδιωτική 

βιομηχανία (ταξιδιωτικοί πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία) και τέχνη και πολιτισμός. 

Το άλλο 25% αφορά θέσεις εργασίας π.χ. στο λιανικό εμπόριο, στις δημόσιες 

συγκοινωνίες και στις εταιρείες ταξί. 

Όλα τα τμήματα του τουριστικού τομέα σημείωσαν αύξηση του όγκου εργασίας το 2016 



σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια παρουσίασαν την 

πιο έντονη αύξηση της απασχόλησης με ποσοστό άνω του 4%. Σε σύγκριση με το 2010, 

ο όγκος εργασίας σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε κατά 20%. 

 

 
 
Tourism; key indicators, National Accounts 

Changed on August 21 2017. Frequency: Yearly. 

Subjects Periods 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Contribution tourism 
in current prices 

Tourism: value added 
at basic prices 

mln euro 
17300 17855 18690 19576 21200 23417 24797 

Tourism: expenditure 
total NL economy 

59542 62395 64662 65909 69084 72992 75745 

Recreational 
household expenditure 

53322 55352 56608 56564 57590 59304 60793 

Tourism (volume 
indices, 2010 =100) 

Tourism: value added 
at basic prices 

2010 = 100 
100.0 104.1 106.2 108.9 115.5 121.0 126.2 

Tourism: expenditure 
total NL economy 

100.0 102.7 103.5 104.6 109.4 115.3 119.9 

Recreational 
household expenditure 

100.0 101.1 100.4 99.3 100.6 103.5 106.1 

Share tourism per key 
indicator 

Tourism: value added 
at basic prices 

% 
3.0 3.1 3.2 3.3 3.5 3.8 3.9 

Recreational 
household expenditure 

18.9 19.2 19.5 19.3 19.4 19.5 19.6 

Employment Tourism: jobs x 1 000 552 571 577 585 609 628 641 

Tourism: employed 
persons 

466 481 487 495 515 530 542 

Tourism: labour 
volume 

338 346 348 355 367 379 389 

Share employment Tourism: jobs % 5.6 5.7 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 

Tourism: employed 
persons 

5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1 

Tourism: labour 
volume 

4.8 4.9 4.9 5.1 5.3 5.4 5.5 
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