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Εξελίξεις τομέων της οικονομίας της Ολλανδίας κατά το 2017. 

 

 

 

Τάσεις 

 

Η ολλανδική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,9% το 2017, ποσοστό ρεκόρ κατά τα τελευταία 

δέκα έτη. Πολλοί τομείς παρουσίασαν ανάπτυξη το 2017 ιδίως ο κλάδος των κατασκευών. Οι 

επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, προσθέτοντας σχεδόν μια πλήρη ποσοστιαία μονάδα στην 

οικονομική ανάπτυξη. 242.000 ιδιοκατοικίες πωλήθηκαν το 2017 σε τιμές που σημείωσαν 

αύξηση κατά 7,6% (η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών από το 2002).  

 

Οι εξαγωγές συνέβαλαν επίσης στην οικονομική ανάπτυξη. Η ολλανδική οικονομία 

επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες 

αναπτύσσονται περισσότερο από το συνολικό παγκόσμιο εμπόριο. Η κατανάλωση των 

νοικοκυριών αυξήθηκε επίσης, αλλά η συμβολή της στην ανάπτυξη ήταν λιγότερο σημαντική 

από αυτή των εξαγωγών και των επενδύσεων. Η οικονομική ανάπτυξη παρατηρήθηκε επίσης 

στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία 207.000 νέων θέσεων εργασίας. Με εξαίρεση των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η απασχόληση αυξήθηκε σε όλους τους επιχειρηματικούς 

τομείς, ιδίως στο εμπόριο, τις μεταφορές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Εν μέρει ως 

αποτέλεσμα αυτού, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 101.000 άτομα, η μεγαλύτερη 

πτώση της ανεργίας εδώ και δεκαετίες.  

Οι μισθοί που συμφωνήθηκαν μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων αυξήθηκαν μόνο 

ελαφρώς ταχύτερα από ό,τι οι τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είχαν ελάχιστη 

βελτίωση στην αγοραστική τους δύναμη σε πραγματικούς όρους. Το συνολικό διαθέσιμο 

εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1%, το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο από την 

αύξηση του (πραγματικού) ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). 

 

Παρά το μεγάλο αριθμό κατοικιών που πωλήθηκαν, το συνολικό ύψος των ενυπόθηκων 

δανείων των νοικοκυριών αυξήθηκε μόνο κατά 8 δις ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος 

των ενυπόθηκων δανείων μειώθηκε, ωστόσο, ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών εξακολουθεί 

να είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

 

Στα τέλη του 2017,το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 421 δις ευρώ ή 57,1% του ΑΕΠ. Επί σειρά 

ετών, η Ολλανδία πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο υπαγορεύει ότι το δημόσιο 

έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Όπως το 2016, η Ολλανδία πέτυχε 

πλεόνασμα το 2017. Τα δημόσια έσοδα ήταν υψηλότερα κατά 9 δις ευρώ από τα έξοδα.  

 

Η οικονομική ανάκαμψη παρατηρείται επίσης στην εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι 

καταναλωτές και οι επιχειρηματίες. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παρέμεινε σε σταθερό, 

υψηλό επίπεδο καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους. Η εμπιστοσύνη των παραγωγών ήταν θετική 

στις αρχές του 2017 και αυξήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια του έτους. Οι επιχειρηματίες 

στο τέλος του 2017 προέβλεπαν περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και των επενδύσεων 

το 2018 και ότι θα προσλάβουν περισσότερους υπαλλήλους στο εγγύς μέλλον.  
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Οι τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο το 2017 από ό, τι το 

2016, με τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων να αυξάνονται ιδιαίτερα γρήγορα. Ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή αυξήθηκε επίσης ταχύτερα από ό,τι τα προηγούμενα έτη, αν και η αύξηση 

αυτή ήταν ακόμα μέτρια (1,4%). Το 2017 ήταν η τέταρτη συνεχής χρονιά που η αύξηση του 

δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.  

 

 

Γεωργία 

 

Η καλλιεργούμενη έκταση καλλιέργειας ζαχαρότευτλων επεκτάθηκε από 71.000 εκτάρια το 

2016 σε πάνω από 85.000 εκτάρια το 2017. Η ευρωπαϊκή ποσόστωση ζαχαρότευτλων 

καταργήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέων ποικιλιών 

ζαχαρότευτλων και νέων τεχνικών καλλιέργειας, επιτεύχθηκε απόδοση ρεκόρ 93 τόνων 

ζαχαρότευτλων ανά εκτάριο το 2017. Η απόδοση ανά εκτάριο ήταν 19% υψηλότερη από τον 

μέσο όρο για την περίοδο 2008-2016. 

 

Η συγκομιδή λαχανικών (π.χ. ντομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες, κολοκυθάκια και γλυκές 

πιπεριές) αυξήθηκε κατά 18% τα τελευταία δέκα χρόνια, φθάνοντας τα 1,8 δις κιλά το 2017. 

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις τομάτες. Η συγκομιδή τομάτας αυξήθηκε κατά 225 

εκ. κιλά σε δέκα χρόνια σημειώνοντας αύξηση 33%. Η παραγωγή αγγουριών μειώθηκε κατά 

7% και ανήλθε στα 400 εκ. κιλά.  

Το κρεμμύδι είναι το λαχανικό με τη μεγαλύτερη καλλιεργητική έκταση. Το 2017 η 

καλλιέργεια κρεμμυδιού κάλυπτε περίπου 35.000 εκτάρια, το 40% της συνολικής έκτασης για 

καλλιέργειες λαχανικών ανοιχτού εδάφους και το 2% του συνόλου της καλλιεργήσιμης γης.  

 

Η καλλιέργεια βολβών ανθέων έχει αυξηθεί κατά 13% σε δέκα χρόνια (σχεδόν 27.000 

εκτάρια). Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της έκτασης που χρησιμοποιήθηκε 

για την καλλιέργεια τουλίπας (25%) και των κρίνων (30%). Το ήμισυ της γης που 

χρησιμοποιείται για βολβούς λουλουδιών προορίζεται για τουλίπες. Τα κρίνα κατέχουν τη 

δεύτερη θέση και καταλαμβάνουν σχεδόν το ένα τέταρτο της έκτασης καλλιέργειας βολβών. 

 

Η καλλιέργεια των τεμαχισμένων ανθέων θερμοκηπίου μειώθηκε κατά 44% από το 2007 ως 

το 2017. Η έκταση που αφιερώθηκε στην καλλιέργεια ορχιδέας μειώθηκε κατά 46% για την 

ίδια περίοδο. Η έκταση για τις φρέζιες μειώθηκε κατά το ήμισυ, ενώ η έκταση που 

αφιερώθηκε στα τριαντάφυλλα μειώθηκε κατά σχεδόν τα δύο τρίτα. Τα τελευταία πέντε 

χρόνια, μόνο η έκταση για ζέρμπερες έχει διατηρηθεί σταθερή. Η καλλιέργεια τεμαχισμένων 

ανθέων υπόκειται στον ανταγωνισμό από την Αφρική όπου δραστηριοποιούνται και Ολλανδοί 

καλλιεργητές. 

 

 

Επιχειρηματικές υπηρεσίες 

 

Το 2017, ο κύκλος εργασιών των επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 6%. Αυτό είναι 

το τέταρτο συνεχές έτος αύξησης του κύκλου εργασιών. Από το 2008, ο ετήσιος κύκλος 
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εργασιών μειώθηκε μόνο το 2009, το 2010 και το 2013. Η μεγαλύτερη αύξηση κατά την 

τελευταία δεκαετία σημειώθηκε το 2015 ( 8% ).  

 

Την περίοδο 2015-2017, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σχεδόν σε όλους τους κλάδους των 

επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η μόνη εξαίρεση ήταν οι υπηρεσίες ασφάλειας και έρευνας, οι 

οποίες ανέφεραν ελαφρά κάμψη του κύκλου εργασιών για το 2016. Το 2017 όμως ο κύκλος 

εργασιών τους ανακτήθηκε. Οι επιχειρήσεις καθαριότητας, οι κηπουροί, οι αρχιτεκτονικές και 

μηχανικές επιχειρήσεις σημείωσαν επίσης μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2017 σε σχέση με 

τα δύο προηγούμενα έτη. Ο κύκλος εργασιών στον τομέα των ταξιδιών σημείωσε τα πιο 

εντυπωσιακά κέρδη, ειδικά το 2015 και το 2016. 

 

Ο κύκλος εργασιών των παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής αυξήθηκε κατά 5,7% το 2017 σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό το επίπεδο ανάπτυξης ήταν υψηλότερο από το μέσο 

όρο για το 2016. Οι υπηρεσίες πληροφορικής καλύπτουν υπηρεσίες προγραμματισμού και 

παροχής συμβουλών καθώς και υπηρεσίες πληροφόρησης όπως δημιουργία ιστοσελίδων, 

παροχή εφαρμογών λογισμικού και υποδομές πληροφορικής. 

 

Ο κύκλος εργασιών των γραφείων προσωρινής απασχόλησης αυξάνεται εδώ και αρκετά 

χρόνια, που αντιστοιχεί στην αύξηση του αριθμού των ωρών προσωρινής απασχόλησης. Ο 

αριθμός των προσωρινών ωρών απασχόλησης σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις αυξήθηκε 

σχεδόν συνεχώς για έξι χρόνια. Πρόκειται για συμβάσεις μακράς διάρκειας στις οποίες οι 

έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται από τον οργανισμό προσωρινής απασχόλησης για 

σταθερό ή αόριστο χρονικό διάστημα.  

Κατασκευή και στέγαση 

 

Η κατασκευή είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ολλανδικής 

οικονομίας. Η αύξηση του τομέα το 2017 ανήλθε στο 5,6% σε σύγκριση με το 2016. Στο 

τέλος του 2017, η προστιθέμενη αξία των κατασκευών ήταν 35% υψηλότερη σε σχέση με το 

2013. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί τα πριν από το 2008 επίπεδα. 

 

Οι επιχειρηματίες είναι θετικοί στις προσδοκίες τους όσον αφορά την εξέλιξη της παραγωγής 

και προβλέπουν την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, οι κατασκευαστικές 

εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους. Σχεδόν ένας στους πέντε επιχειρηματίες 

στον κατασκευαστικό κλάδο δείχνει ότι η έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού 

εμποδίζει την δραστηριότητά τους. 

 

Το 2017 εκδόθηκαν για περίπου 70.000 νέα σπίτια άδειες οικοδόμησης, 30% περισσότερο 

από ό,τι το 2016. Αυτό προσεγγίζει τους αριθμούς αδειών οικοδόμησης πριν από την 

οικονομική κρίση. Μεταξύ του 2000 και του 2008 χορηγήθηκαν άδειες για περίπου 80.000 

νέες κατοικίες κάθε χρόνο. Ο αριθμός των αδειών που εκδίδονται για την κατασκευή νέων 

κατοικιών αποτελεί ένδειξη του τι θα κατασκευαστεί στο εγγύς μέλλον. Ο μέσος χρόνος από 

την άδεια μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κατοικία είναι δύο χρόνια. 

 

Το 2017, το κόστος κατασκευής και ανακαίνισης των σπιτιών υπερέβαινε τα 11 δις ευρώ, 

(αύξηση 34% από το 2016). Για κτίρια επιχειρήσεων, το κόστος κατασκευής αυξήθηκε κατά 



4 
 

13% και ανήλθε σε πάνω από 5,8 δις ευρώ. Το συνολικό κόστος κατασκευής σε σχέση με τις 

νεοεκδοθείσες άδειες ανήλθε σε σχεδόν 17 δις ευρώ, το υψηλότερο ποσοστό από το 2012. 

 

Σχεδόν 63.000 νέες κατοικίες προστέθηκαν το 2017. Αυτό σημαίνει σχεδόν 15% 

περισσότερες από το 2016 και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από το 2009. Το συνολικό 

απόθεμα κατοικιών την 1η Ιανουαρίου 2018 ήταν πάνω από 7,7 εκ. σπίτια. 

 

Το 2017 επίσης, περισσότερα σπίτια άλλαξαν ιδιοκτησία από ό,τι το προηγούμενο 

έτος. Συνολικά πωλήθηκαν σχεδόν 242.000 υπάρχοντες οικίες. Αυτός είναι ο υψηλότερος 

αριθμός από το 1995 και αντιπροσωπεύει ρεκόρ ύψους περίπου 64 δις ευρώ. Στο χαμηλότερο 

σημείο κατά το 2013, πωλήθηκαν πάνω από 110.000 υπάρχοντα σπίτια, λιγότερο από το 

ήμισυ του αριθμού που πωλήθηκε το 2017. 

 

Το 2017, σχεδόν 1,9 εκ. άνθρωποι μετακόμισαν στην Ολλανδία. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 

σχεδόν το 58% των μετακομίσεων πραγματοποιήθηκε στον ίδιο δήμο. Σχεδόν το 25% αυτών 

που μετακόμισαν πήγαν σε έναν δήμο στην ίδια επαρχία, ενώ το 17% μετακόμισε σε άλλη 

επαρχία. 

 

 

Ενέργεια  

 

Το 2016, η κατανάλωση ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση 

με το 2015. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες και η βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας 

επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανική κατανάλωση 

ενέργειας μειώθηκε, κυρίως λόγω της εισαγωγής πιο ενεργειακά αποδοτικών διαδικασιών 

παραγωγής.  

 

Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει μειωθεί δραματικά από το 2013. Λόγω των κινδύνων 

ασφάλειας που συνδέονται με τους σεισμούς που προκαλούνται από την παραγωγή αερίου 

στο Γκρόνινγκεν (βόρειος Ολλανδία), το ανώτατο όριο παραγωγής μειώθηκε σταδιακά. Το 

2017 εξήχθησαν μόνο 44 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, σχεδόν το ήμισυ του ποσού κατά 

το 2013 με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα της κυβέρνησης. Τα κέρδη υπέστησαν 

περαιτέρω πίεση λόγω της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία ήταν χαμηλότερη το 2016 και 

το 2017 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη για χρήστες μεγάλης κλίμακας. 

 

Ο άνθρακας χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού, σιδήρου και χάλυβα. Η 

κατανάλωση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε απότομα έως και το 

2015, καθώς οι νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα τέθηκαν σταδιακά σε 

λειτουργία. Εν μέρει εξαιτίας του παροπλισμού τριών παλιών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με 

καύση άνθρακα στο τέλος του 2015 και δύο άλλων στα μέσα του 2017, η κατανάλωση το 

2016 και το 2017 μειώθηκε και πάλι κατά ένα τέταρτο (στα 10,2 δις κιλά). Η κατανάλωση 

άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα παρέμεινε αρκετά σταθερή σε περίπου 4,5 δις 

κιλά.  

 

Το 2017, 10% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές από ό,τι 

το προηγούμενο έτος: 17 δις κιλοβατώρες (kWh) σε σύγκριση με 15 δις kWh το 2016. Οι 
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ανεμογεννήτριες παρήγαγαν το 58% ενώ από βιομάζα παρήχθη το 29%. Σχεδόν το 13% 

παρήχθη από ηλιακούς συλλέκτες ενώ το μερίδιο της υδροηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε 

στο 0,5%. Η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας αυξάνεται κάθε χρόνο, ενώ η συμβολή 

της βιομάζας μειώνεται. Το μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που 

καλύπτεται από αειφόρα παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε από 12,5% το 2016 σε 

13,8% το 2017.   

 

Η κατανάλωση καυσίμων κίνησης για οδική κυκλοφορία αυξήθηκε και πάλι το 2017, 

φθάνοντας τα 10,7 δις κιλά. Η κατανάλωση βενζίνης σημείωσε αύξηση 3,5%. Οι πωλήσεις 

πετρελαίου ντίζελ εμφάνισαν και πάλι ανοδική τάση μετά από χρόνια πτώσης. Σε σύγκριση με 

τα προηγούμενα πέντε χρόνια, η κατανάλωση υγραερίου μειώθηκε κατά το ήμισυ. Η 

κατανάλωση κηροζίνης για τη διεθνή εναέρια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,8% σε σύγκριση 

με το 2016. 

 

Το 2017, η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 3.157 PJ. Οι κύριοι φορείς ενέργειας 

ήταν φυσικό αέριο με πάνω από το 41% του συνόλου, πετρέλαιο (σχεδόν 39%) και άνθρακας 

(12%). Λίγο περισσότερο από το 8% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική 

ενέργεια και απόβλητα. Το φυσικό αέριο προέρχεται κυρίως από την Ολλανδία και 

χρησιμοποιείται για τη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Ένα μεγάλο μέρος του αργού 

πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου εισάγονται και στη συνέχεια επανεξάγονται. Το 

πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων και 

προϊόντων όπως τα πλαστικά. 

 

 

Επιχειρήσεις 

 

Στις αρχές του 2018, δύο από τις τρεις εταιρείες ήταν μεμονωμένοι ιδιοκτήτες, ενώ το 2008 το 

ποσοστό αυτό ήταν λίγο πάνω από το ήμισυ του αριθμού κατά το 2018.  

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εταιρείες συμβούλων διαχείρισης αντιπροσώπευαν τις 

περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2017, σχεδόν 13.000 

συνολικά. Επιπλέον, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ανήκουν συχνά στον τομέα της εκπαίδευσης 

(π.χ. περίπου 3.500 νεοσύστατες στην αθλητική εκπαίδευση) ή στην προπόνηση (3.000 

νεοσύστατες επιχειρήσεις). Το λιανικό εμπόριο βρίσκεται επίσης ψηλά στον κατάλογο των 

νεοσύστατων επιχειρήσεων. 

 

Στην υγειονομική περίθαλψη, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις βρίσκονται κυρίως σε παραϊατρικά  

επαγγέλματα μεταξύ των οποίων είναι οι διαιτολόγοι, οι οπτικοί, οι φαρμακοποιοί, οι βοηθοί 

υγειονομικής περίθαλψης και οι νοσηλευτές. 

 

Oι περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις βρίσκονται κυρίως στις τέσσερις μεγαλύτερες 

πόλεις της Ολλανδίας και γύρω από αυτές. Με 187 επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν ανά 10.000 

κατοίκους, ο Δήμος του Άμστερνταμ είχε τον υψηλότερο αριθμό, ακολουθούμενος από το 

Laren (164) και τη Χάγη (134). Από τους 20 δήμους με τις λιγότερες νέες επιχειρήσεις, 18 

βρίσκονται στα ανατολικά ή βόρεια σύνορα της χώρας.  
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Το ποσοστό των εταιρειών με ένα ελάχιστο αριθμό 10 εργαζομένων και μια γρήγορη, 

σταθερή σύνδεση στο internet τουλάχιστον 30 Mb / s αυξήθηκε από 36% έως 67% μεταξύ του 

2012 και του 2017. Η αύξηση του αριθμού των εταιρειών με σύνδεση στο διαδίκτυο 100 Mb / 

s ή περισσότερα ήταν ιδιαίτερα έντονη. Από 8% (2012) σε 28% (2017). Το ποσοστό των 

επιχειρήσεων με αργή σύνδεση στο διαδίκτυο (λιγότερο από 10 Mb / s) μειώθηκε κατά 

περισσότερο από το ήμισυ κατά την ίδια περίοδο. 

 

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων εκμεταλλεύεται ευκαιρίες τηλεργασίας. Το 2017, το 

33% των εργαζομένων εργάζονταν τακτικά εκτός της τοποθεσίας της εταιρείας ενώ το 2007 

το ποσοστό αυτό ήταν 21%.  

 

 

Διεθνές Εμπόριο 

 

Το διεθνές εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε σημαντικά το 2017. Η αξία των εισαγωγών ανήλθε 

σε 411 δις ευρώ ενώ η αξία των εξαγωγών σε 469 δις ευρώ. Από το 2009, τόσο η αξία 

εισαγωγών όσο και η αξία των εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 50%.  

 

Από τα 411 δις ευρώ αγαθών που εισήγαγε η Ολλανδία, το ένα τρίτο ήταν μηχανές και 

εξοπλισμός μεταφοράς. Τα ορυκτά καύσιμα αντιπροσώπευαν το 16% και τα χημικά προϊόντα 

13%. Όσον αφορά την αξία των εξαγόμενων αγαθών (469 δις ευρώ), οι μηχανές και ο 

εξοπλισμός μεταφορών αντιπροσωπεύουν επίσης το υψηλότερο ποσοστό (28%) 

ακολουθούμενα από τα χημικά προϊόντα ( 17%). 

 

Η Γερμανία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι 

το 2017 όσον αφορά την αξία των εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων. Αυτές οι 

τρεις χώρες είναι οι κυριότεροι προορισμοί των εξαγωγών. Όσον αφορά την αξία εισαγωγών, 

η Κίνα κατέχει την τρίτη θέση, μετά από τη Γερμανία και το Βέλγιο.  

 

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές υπηρεσιών στη Γερμανία το 2017 αυξήθηκαν κατά 9% και 15% 

αντίστοιχα, τοποθετώντας τη Γερμανία πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο των 

Ολλανδών εμπορικών εταίρων. Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών καλύπτει τόσο τις εξαγωγές 

υπηρεσιών (ολλανδικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο εξωτερικό) όσο και τις 

εισαγωγές υπηρεσιών (αλλοδαπές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην Ολλανδία). 

 

Το 2017 εξήχθησαν 193 δις ευρώ σε υπηρεσίες ενώ εισήχθησαν 187 δις ευρώ. Για τις 

εξαγωγές και τις εισαγωγές συνολικά, αυτό αντιπροσωπεύει άνοδο 12% σε σύγκριση με το 

2016. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τους δύο κύριους τύπους υπηρεσιών: άλλες 

επιχειρηματικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες Ε & Α) και δικαιώματα εκμετάλλευσης (π.χ. τέλη 

από την χρήση μουσικής). Οι εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών σε αυτές τις κατηγορίες 

αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ήμισυ των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών το 2017. 

 

Οι εξαγωγές άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16% και ανήλθαν στα 56 

δις ευρώ, ενώ οι εξαγωγές δικαιωμάτων αυξήθηκαν κατά 25% και ανήλθαν σε σχεδόν 49 δις 

ευρώ.  Όσον αφορά στις εισαγωγές μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι υπηρεσίες μεταφορών 
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(συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας). Χάρη στην αύξηση κατά 17%, εισήχθησαν περίπου 

23 δις ευρώ στις υπηρεσίες μεταφορών το 2017. 

 

 

Μακροοικονομικές τάσεις 

 

Η ολλανδική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,9% το 2017, ενώ το 2016 η οικονομική ανάπτυξη 

ήταν 2,2%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί επίσης το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης μετά την 

κρίση του 2008. Το εξωτερικό εμπόριο παρέμεινε η κινητήρια δύναμη πίσω από την 

ολλανδική οικονομία το 2017. 

 

Η οικονομική ανάπτυξη σημειώθηκε σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες. Η οικονομική 

συρρίκνωση ήταν εμφανής μόνο στο Groningen λόγω της μείωσης της παραγωγής φυσικού 

αερίου. Η ισχυρότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Βόρεια Βραβάντη και στο 

Flevoland (ειδικά στην πόλη Almere, περιοχή κοντά στο Άμστερνταμ). Το Eindhoven και η 

γύρω περιοχή (στην νότιο Ολλανδία) όφειλε την ανάπτυξή της στη βιομηχανία και τις 

επιχειρηματικές υπηρεσίες.  

 

Για πρώτη φορά από το 2008, τα δημοσιονομικά της ολλανδικής κυβέρνησης συμβαδίζουν με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στα τέλη του 2017, το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 421 δις ευρώ ή 

57,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το 2016, το ποσοστό αυτό ήταν 62%. Σύμφωνα 

με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το χρέος των χωρών της ευρωζώνης πρέπει να είναι κάτω 

από το 60% του ΑΕΠ. 

 

Το ισοζύγιο των δημόσιων εσόδων και δαπανών ήταν εξαιρετικά υψηλό, στα 9 δις 

ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει το 1,2% του ΑΕΠ.  

  

 

Βιομηχανία 

 

Σε ολόκληρο το 2017 σημειώθηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 4,8% στον βιομηχανικό 

τομέα.  Η βιομηχανία πετρελαίου με αύξηση των τιμών σχεδόν κατά 10%, διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο σε αυτές τις θετικές εξελίξεις των τιμών. Σε όλους τους άλλους τομείς της 

βιομηχανίας, οι τιμές αυξήθηκαν επίσης αν και στις βιομηχανίες ηλεκτρομηχανολογίας και 

μηχανημάτων, η αύξηση ήταν μόνο 0,2%. 

 

Στη βιομηχανία τροφίμων και τη βιομηχανία ποτών, οι πωλήσεις τόσο στην εγχώρια όσο και 

στη διεθνή αγορά αυξήθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ενώ οι πωλήσεις στη 

βιομηχανία καπνού μειώθηκαν κατά 4,2%. Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τροφίμων 

αυξήθηκε κατά 5,1% και στη βιομηχανία ποτών κατά 7,3%.  

 

Ο αριθμός των πτωχεύσεων που δηλώθηκαν στη βιομηχανία μειώθηκε απότομα από το 2013. 

Το 2012, χρεοκόπησαν 859 εταιρείες, ενώ το 2017 ο αριθμός τους μειώθηκε σε 275. 

Πρόκειται για μείωση των πτωχεύσεων κατά 68% σε σύγκριση με το 2016. 
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Τιμές 

 

Μετά από τρία χρόνια ελαφρών αυξήσεων, υπήρξε για άλλη μια φορά μια πιο σημαντική 

αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή το 2017. Κατά μέσο όρο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 

1,4% το 2017 σε σύγκριση με το 2016. Τα αγαθά ήταν κατά 1,5% πιο ακριβά κατά μέσο όρο, 

ενώ οι τιμές των υπηρεσιών ήταν 1,2% πάνω από το επίπεδο του 2016. 

 

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά ένα σχετικά υψηλό περιθώριο το 2017. Ανατρέχοντας 

στην περίοδο 2007-2017, μόνο το 2008 σημειώθηκε μια πιο σημαντική αύξηση των τιμών των 

τροφίμων. Το 2017, η τιμή των υγιεινότερων τροφίμων, όπως το ημιαποκορυφωμένο γάλα 

(περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες από 1,5% έως 1,8%) και τα αυγά, αυξήθηκε πάνω από το 

διπλάσιο της τιμής των μη υγιεινών τροφίμων. Η ισχυρότερη αύξηση των τιμών των 

υγιεινότερων τροφίμων δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τα προηγούμενα χρόνια, οι 

τιμές των πιο υγιεινών τροφίμων αυξήθηκαν επίσης περισσότερο από των υπολοίπων 

τροφίμων. 

 

Η μέση τιμή πώλησης μιας κατοικίας αυξήθηκε σε 263.000 ευρώ το 2017. Όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στο Bloemendaal, περιοχή κοντά στο 

Χάαρλεμ, (776.000 ευρώ κατά μέσο όρο). Οι αγοραστές κατοικιών στο Delfzijl (στην βόρειο 

Ολλανδία) κατέβαλαν το λιγότερο: 141.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι διαφορές μεταξύ των 

δήμων ήταν μεγαλύτερες το 2017 από ό,τι το 2016. 

 

Οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν σχεδόν σε όλους τους τομείς, λιγότερο στο τέλος του έτους 

από ό,τι στις αρχές του 2017. Η βιομηχανία πετρελαίου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

εξέλιξη των τιμών τόσο στον κλάδο όσο και στον τομέα των χημικών προϊόντων. Στις αρχές 

του 2018, οι τιμές στη βιομηχανία πετρελαίου ήταν 4,9% υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα 

χρόνο.  

 

Τον Ιανουάριο του 2018, οι τιμές στη βιομηχανία τροφίμων ήταν 2% υψηλότερες από ό, τι 

στο 2015. Πρόκειται για μια συγκρατημένη αύξηση από ό,τι για τη βιομηχανία στο σύνολό 

της. Εντούτοις, στο πλαίσιο της βιομηχανίας τροφίμων, οι τιμές των σφαγείων αυξήθηκαν 

απότομα, κατά περισσότερο από 13% από το 2015. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη 

ζήτηση για κρέας τα τελευταία χρόνια και την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών. 

 

Στον τομέα του εμπορίου ακινήτων, οι μέσες τιμές ήταν υψηλότερες κατά 12,2% το 2017 από 

ό,τι το 2010. Οι τιμές των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών στήριξης αυξήθηκαν 

επίσης (10%). Η μόνη πτώση των τιμών βρισκόταν στον κλάδο της πληροφορικής και 

επικοινωνιών (6,4%). 

 

Οι τιμές για τις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και αποθήκευσης αυξάνονται εδώ και 

σχεδόν μια δεκαετία. Η τάση αυτή ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στις υπηρεσίες ταχείας 

παράδοσης, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 18,6% την περίοδο 2010-2017.  

 

 

Εμπόριο  
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Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4% το 2017 ( η 

μεγαλύτερη αύξηση από το 2006). Ο κύκλος εργασιών τόσο στα καταστήματα τροφίμων όσο 

και στα μη καταστήματα τροφίμων αυξήθηκε το 2017. Στον τομέα των μη εδώδιμων ειδών, τα 

καταστήματα που πωλούν οικιακά είδη, κουζίνες, δάπεδα και έπιπλα ωφελήθηκαν ιδιαίτερα 

από την ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών (αύξηση 3,1%). Τα Webshops σημείωσαν αύξηση 

17,2% σε σχέση με το 2016. 

 

Ο αριθμός των ειδικών καταστημάτων τροφίμων δεν άλλαξε σχεδόν μεταξύ 2008 και 2017. 

Ωστόσο, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές ανά τομέα. Υπήρξε αύξηση π.χ. κατά 31% του 

αριθμού των καταστημάτων ψαριών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο αριθμός των 

καταστημάτων τυριών αυξήθηκε κατά 20% και ο αριθμός των καταστημάτων υγιεινής 

διατροφής κατά 18%. Πολλά καταστήματα όμως έκλεισαν: οπωροκαλλιεργητές (29%), 

κρεοπωλεία (16%) και έμποροι πουλερικών (8%).  

 

Το χονδρικό εμπόριο σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,8% το 2017 σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυξήθηκε σχεδόν σε όλους 

τους τομείς. Η εξαίρεση ήταν το χονδρικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων όπου οι πωλήσεις 

μειώθηκαν κατά 3,3%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε ταχύτερα στο εμπόριο βασικών 

προϊόντων (4,6%). 

 

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και η ανάκαμψη της 

αγοράς μετάλλων και μεταλλευμάτων  αποτέλεσαν τους μοχλούς για αυτή την ανάπτυξη. Το 

χονδρικό εμπόριο δομικών υλικών επωφελήθηκε λόγω των κατασκευών (αύξηση 9,3%). 

Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μοτοσικλέτας αυξήθηκε 

για τρίτη συνεχή χρονιά το 2017. Η μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών σημείωσε η 

βιομηχανία επιβατικών αυτοκινήτων (αύξηση 6,9%) και οι εισαγωγείς καινούργιων 

επιβατικών αυτοκινήτων (αύξηση πωλήσεων κατά 6,1%). Το 2017 πωλήθηκαν περισσότερα 

καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Μόνο ο τομέας των 

επαγγελματικών οχημάτων ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το 2017 μετά από δύο 

χρόνια σημαντικής ανάπτυξης (3,3%). 

 

 

Εστιατόρια/ Ξενοδοχεία 

 

Μεταξύ 2012-2017, ο κύκλος εργασιών στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων 

αυξήθηκε κατά 28,9%. Τα εστιατόρια παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου 

εργασιών, ακολουθούμενα από τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία γρήγορου φαγητού. Ο κύκλος 

εργασιών για μπαρ και καφετέριες το 2017 ήταν 12,6% υψηλότερος σε σχέση με το 2012. Ο 

κύκλος εργασιών και ο αριθμός των καταναλώσεων στα εστιατόρια αυξήθηκαν για επτά 

χρόνια στη σειρά. Το 2017 τα εστιατόρια σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών 7,8% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στα ολλανδικά ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 

33% την περίοδο 2012-2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εισροή ξένων 

επισκεπτών, οι οποίοι πραγματοποίησαν 46% περισσότερες διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία το 

2017 από ό,τι το 2012. Οι Ολλανδοί επισκέπτες πραγματοποίησαν κατά 21% περισσότερες 
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διανυκτερεύσεις σε ολλανδικά ξενοδοχεία. Το 2017, οι ξένοι επισκέπτες πραγματοποίησαν 

26,1 εκ. διανυκτερεύσεις σε ολλανδικά ξενοδοχεία ενώ οι Ολλανδοί πραγματοποίησαν 22,6 

εκ. διανυκτερεύσεις. 

 

 

Μεταφορές 

 

Το 2017, τα ολλανδικά φορτηγά μετέφεραν 1,5% περισσότερα αγαθά από ό,τι ένα χρόνο 

νωρίτερα. Συνολικά 666 εκ. τόνοι αγαθών έφτασαν στον προορισμό τους 

οδικώς. Μεταφέρθηκαν περισσότερα αγαθά, τόσο εντός των εθνικών συνόρων (αύξηση 1,1%) 

όσο και στις διεθνείς οδικές μεταφορές από και προς την Ολλανδία (αύξηση κατά 3,5%). Οι 

διεθνείς οδικές μεταφορές από και προς την Ολλανδία επεκτάθηκαν και πάλι το 2017 μετά 

από δύο χρόνια συρρίκνωσης. Οι διμερείς μεταφορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% όλων 

των διεθνών οδικών μεταφορών που πραγματοποιούνται από ολλανδικά φορτηγά. 

 

Ο τομέας των μεταφορών αύξησε τον κύκλο εργασιών κατά 4,6% το 2017 σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών από το 2009. Οι 

μεσίτες εμπορευμάτων και οι οδικοί μεταφορείς, οι δύο μεγαλύτεροι κλάδοι του τομέα των 

μεταφορών, συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση αυτή, με αύξηση 6,2% και 6,1% 

αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 

6,9%. 

 

Οι αεροπορικές εταιρείες μετέφεραν πάνω από 1,8 εκ. τόνους εμπορευμάτων από και προς 

την Ολλανδία το 2017 (αύξηση 6,8% σε σχέση με το 2016. Σχεδόν όλες οι αεροπορικές 

μεταφορές κατευθύνονται μέσω του αεροδρομίου Schiphol του Άμστερνταμ (95%). Το 

υπόλοιπο, συνολικά 87.000 τόνοι, μεταφέρθηκε αποκλειστικά μέσω του αεροδρομίου Aachen 

του Μάαστριχτ. Πάνω από το 30% όλων των αεροπορικών μεταφορών μεταφέρονται ή 

προέρχονται από Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές σημείωσαν μείωση για πρώτη φορά το 2017 

μετά από τέσσερα χρόνια που βρισκόταν σε άνοδο. Το βάρος που μεταφέρθηκε μέσω 

σιδηροδρόμων μειώθηκε κατά 3,3% και ανήλθε σε 41 εκ. τόνους. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν 

σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των εξαγωγών καθώς το βάρος που μεταφέρθηκε από την 

Ολλανδία σε άλλες χώρες μειώθηκε κατά 9,1%.  

 

Το 2017, τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας μετέφεραν 366 εκ. τόνους αγαθών, σημειώνοντας 

αύξηση 1,2% σε σχέση με το 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων (6,4%). Σχεδόν 10% περισσότερα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρθηκαν 

από και προς την Ολλανδία. Στις μεταφορές χύδην φορτίου, το κύριο ρόλο είχε η εσωτερική 

ναυσιπλοΐα με μερίδιο 86% ενώ οι μεταφερόμενες ποσότητες αυξήθηκαν κατά 0,4% το 2017. 

Οι μεταφορές χύδην φορτίου κυρίως ήταν άνθρακας, μεταλλεύματα, οπτάνθρακας και 

εξευγενισμένα προϊόντα πετρελαίου. 

 

Το 2017, συνολικά 596 εκ. τόνοι αγαθών μεταφέρθηκαν από τους ολλανδικούς θαλάσσιους 

λιμένες (αύξηση 1,2% σε σχέση με το 2016).  Όπως και στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η 

αύξηση αυτή καλύφθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Σε 
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σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2017 η μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε 

κατά 13% και ανήλθε σε 124 εκ. τόνους. Σχεδόν το ήμισυ (46%) όλων των μεταφορτώσεων 

στα ολλανδικά θαλάσσια λιμάνια αποτελούνταν από εμπορεύματα υγρού χύδην φορτίου 

(κυρίως αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα). Πάνω από τα 3/4 όλων των εμπορευμάτων 

που φορτώθηκαν ή εκφορτώθηκαν στα ολλανδικά θαλάσσια λιμάνια πραγματοποιήθηκαν στο 

λιμάνι του Ρότερνταμ. 

 

 


