
Μείωση των ολλανδικών εξαγωγών αγαθών κατά 4% τον Μάρτιο. 

 

Τον Μάρτιο του 2020, ο συνολικός όγκος των ολλανδικών εξαγωγών αγαθών μειώθηκε 

κατά 4% σε σχέση με Μάρτιο του 2019. Τον Μάρτιο του 2020, οι εξαγωγές εξοπλισμού 

και μηχανημάτων μεταφοράς μειώθηκαν ιδιαίτερα αλλά οι εξαγωγές πετρελαίου και 

χημικών προϊόντων αυξήθηκαν σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. Ο όγκος των 

εισαγωγών μειώθηκε κατά 3,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. Τον Μάρτιο του 

2020, οι εισαγωγές ορυκτών, εξοπλισμού μεταφορών και ειδών ένδυσης μειώθηκαν 

ιδιαίτερα. Η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 

ενώ η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 9,2% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019. 

Τον Μάρτιο, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σημαντικά 

χαμηλότερες από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην 

απότομη πτώση των εξαγωγών εξοπλισμού μεταφορών. Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και τη Νορβηγία μειώθηκαν ιδιαίτερα. 

Τον Φεβρουάριο  ο συνολικός όγκος των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 0,9% σε 

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Τον Φεβρουάριο του 2020, οι εξαγωγές 

μηχανημάτων και προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκαν ειδικότερα. Ο όγκος των εισαγωγών 

ήταν 1,2% χαμηλότερος από τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Φεβρουάριο, οι εισαγωγές 

ορυκτών, προϊόντων πετρελαίου, μεταλλικών προϊόντων και μηχανημάτων μειώθηκαν 

ιδιαίτερα. Η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 

2019 ενώ η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 2,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 

2019. 

Τον Ιανουάριο ο συνολικός όγκος των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση 

με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Τον Ιανουάριο του 2020, οι εξαγωγές 

ηλεκτροτεχνικών προϊόντων και μηχανημάτων και προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκαν 

ιδιαίτερα. Ο όγκος των εισαγωγών ήταν 1,1% υψηλότερος από τον Ιανουάριο του 2019. 

Η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε  κατά 2,6% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 ενώ η 

αξία των εισαγωγών αυξήθηκε  κατά 0,7% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. 

Συνολικά κατά πρώτο τρίμηνο του 2020, ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε κατά 0,2% σε 

σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 ενώ ο όγκος των εισαγωγών μειώθηκε κατά 1,3% 

σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Επίσης, συνολικά κατά πρώτο τρίμηνο του 2020, η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 

2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 ενώ η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 

3,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. 



Εκτιμάται πως η μείωση τόσο του όγκου όσο και της αξίας των εξαγωγών και των 

εισαγωγών της Ολλανδίας θα είναι μεγαλύτερη κατά τους μήνες μετά τον Μάρτιο λόγω 

της κρίσης του διεθνούς εμπορίου που επέφερε η πανδημία του κορωναϊού. 

 

 


