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Εξελίξεις τομέων της οικονομίας της Ολλανδίας κατά το 2018. 

 

 

Μακροοικονομικές τάσεις 

Η ολλανδική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,7% το 2018 ενώ το 2017  ο ρυθμός ανάπτυξης 

ήταν 2,9%. Η οικονομία παρουσίασε πέμπτη συνεχή χρονιά ανάπτυξης. Οι κύριοι 

συντελεστές για την αύξηση ήταν η κατανάλωση και οι επενδύσεις.  

Το 2018, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το 2017. Οι 

καταναλωτές δαπάνησαν κυρίως περισσότερα για επιβατικά αυτοκίνητα και ηλεκτρικές 

συσκευές όπως υπολογιστές και τηλέφωνα. Δαπάνησαν επίσης περισσότερα για 

υπηρεσίες, όπως διαμονή, γεύματα και αναψυκτικά, καθώς και για μεταφορές και 

επικοινωνίες. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,3%. Όπως και το 2017, σημαντικά 

περισσότερα επενδύθηκαν σε ακίνητη και εμπορική ιδιοκτησία. Επιπλέον, οι εταιρείες 

επένδυσαν σημαντικά περισσότερο σε επιβατικά αυτοκίνητα, μηχανήματα και 

εγκαταστάσεις. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,7% το 2018. Οι επανεξαγωγές 

αυξήθηκαν ελαφρώς ταχύτερα από ό, τι οι εξαγωγές εγχώριων αγαθών (κατά 3%). Οι 

εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8% το 2017. 

Το 2018, η κυβέρνηση πέτυχε πλεόνασμα 11,3 δις ευρώ, που ισοδυναμεί με 1,5% του 

ΑΕΠ.  

Το χρέος το 2018 ανήλθε σε περισσότερα από 405 δις ευρώ, πάνω από 23.000 ευρώ κατά 

κεφαλήν. Ο δείκτης δημόσιου χρέους (χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ) ανερχόταν στο 

52,4%. Ήταν το δεύτερο συνεχές έτος κατά το οποίο το επίπεδο του χρέους μειώθηκε 

κάτω από το ευρωπαϊκό κριτήριο του 60% του ΑΕΠ.   

 

Διεθνές εμπόριο αγαθών 

Το διεθνές εμπόριο αγαθών συνέχισε να αυξάνεται το 2018. Η αξία των εισαγωγών 

αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε στα 442 δις ευρώ, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 495 δις 

ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με το 2017. 

Η κατηγορία μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύει το 31% της 

αξίας των εισαγωγών και το 29% της αξίας των εξαγωγών. Τα χημικά προϊόντα 

συνέβαλαν κατά 18% στην αξία των εξαγωγών και κατά 12% στην αξία των 
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εισαγωγών. Το αντίθετο ισχύει για τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία κατέχουν μερίδιο 14% 

στην αξία των εξαγωγών και 18% στην αξία των εισαγωγών.  

Το 2018, τα περισσότερα εισαγόμενα αγαθά προερχόταν από τη Γερμανία. Το Βέλγιο και 

η Κίνα κατείχαν την δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Οι εισαγωγές από τη 

Νορβηγία παρουσίασαν την ταχύτερη ανάπτυξη: η αξία των εισαγόμενων αγαθών από τη 

χώρα αυτή αυξήθηκε κατά 36% σε σχέση με το 2017. 

Οι εξαγωγές προς την Γερμανία αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής 

αξίας των εξαγωγών αγαθών. Το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβαν τη 

δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα όσον αφορά τις εξαγωγές. Όσον αφορά τις δέκα 

μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές προς 

τις Ηνωμένες Πολιτείες (κατά 20%). Οι εξαγωγές αγαθών προς την Κίνα παρουσίασαν 

τη μεγαλύτερη μείωση (κατά 10%). Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ 

και την Κίνα ήταν προϊόντα εγχώριας παραγωγής, ενώ οι εξαγωγές προς τη Γερμανία 

περιλάμβαναν περισσότερες επανεξαγωγές. 

 

Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών 

Το 2018 οι ολλανδικές εισαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 195 δις ευρώ και οι εξαγωγές 

υπηρεσιών 206 δις  ευρώ. Και οι δύο εμπορικές ροές αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο σε σχέση 

με το 2014, αντιπροσωπεύοντας μια απόλυτη αύξηση ύψους 50 δις ευρώ.  

Οι κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι όσον αφορά στις υπηρεσίες είναι η Γερμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2018, αυτές οι τρεις χώρες είχαν 

συνδυασμένο μερίδιο 32% στο εμπόριο των ολλανδικών διεθνών υπηρεσιών, έναντι 38% 

το 2014. Η σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών ειδικότερα μειώθηκε: ενώ οι ΗΠΑ 

αντιπροσώπευαν το 15% του εμπορίου υπηρεσιών το 2014, αυτό μειώθηκε στο 9% το 

2018.  

Πάνω από το 30% του εμπορίου υπηρεσιών το 2018 αφορούσε επιχειρηματικές 

συμβουλές, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και δημόσιες σχέσεις. Το ένα τέταρτο 

του εμπορίου υπηρεσιών αφορούσε δικαιώματα, κυρίως δικαιώματα μεταπώλησης 

αδειών χρήσης λογισμικού. 

 

Κατασκευές και στέγαση 

Την 1η Ιανουαρίου 2018,υπήρχαν 7,7 εκατομμύρια κατοικίες. Το 42% από αυτές ήταν 

μισθωμένες από μισθωτές, εκ των οποίων σχεδόν το 70% ανήκε σε στεγαστική ένωση 

και το υπόλοιπο ανήκε σε ιδιωτικές εταιρείες, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 
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Το 2018, χτίστηκαν σχεδόν 66.000 νέες κατοικίες, σχεδόν 5% περισσότερες σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος και ήταν ο υψηλότερος αριθμός από το 2010. Ως αποτέλεσμα, το 

σύνολο των κατοικιών αυξήθηκε κατά 0,9%. Μεταξύ του 2000 και του 2019, κατά μέσο 

όρο, περίπου 76.000 νέες κατοικίες προστέθηκαν κάθε χρόνο.  

 

Ενέργεια  

Το 2018, η κατανάλωση άνθρακα μειώθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση. Ο άνθρακας 

χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το πιο 

χρησιμοποιούμενο καύσιμο για το σκοπό αυτό μετά το φυσικό αέριο. Η κατανάλωση 

στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα μειώθηκε κατά 15%, εν μέρει 

λόγω του κλεισίματος δύο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

2017.  

Η εξαγωγή φυσικού αερίου έχει μειωθεί κατά το ήμισυ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

πέντε ετών, λόγω μιας απόφασης της κυβέρνησης για τη μείωση της εξαγωγής αερίου 

από την επαρχία Groningen στο μηδέν μέχρι το έτος 2030. Το 2018, η εξαγωγή αερίου 

μειώθηκε κατά ένα έκτο σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα. Η κατανάλωση παρέμεινε 

λίγο πολύ η ίδια. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου σημείωσαν έντονη άνοδο από το 2014, 

ενώ οι εξαγωγές φυσικού αερίου μειώθηκαν. Το 2018, οι εισαγωγές φυσικού αερίου 

ξεπέρασαν τις εξαγωγές για πρώτη φορά.  

Το 2018, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν λίγο πολύ η ίδια με την 

προηγούμενη χρονιά, 121 δις  kWh. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγεται μόνο στην ίδια 

την Ολλανδία, αλλά επίσης εισάγεται από άλλες χώρες. Το 2018, οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 4 δις kWh και ανήλθαν σε σχεδόν 27 δις kWh. Η εγχώρια παραγωγή 

μειώθηκε κατά 4 δις KWh και ανήλθε σε 113 δις  KWh.  

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε κατά 8% και 

ανήλθε σε 18 δις kWh το 2018, από 16,7 δις kWh το 2017. Οι ανεμογεννήτριες 

κατέλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο (55%), ακολουθούμενη από βιομάζα (27%), ηλιακούς 

συλλέκτες (σχεδόν 18%) και υδροηλεκτρική ενέργεια (0,5%). Η παραγωγή από ηλιακούς 

συλλέκτες αυξήθηκε ιδιαίτερα. Στο πλαίσιο της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, το μερίδιο της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 14% το 2017 

σε 15% το 2018. 

Πριν από το 2012, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας ήταν ήσσονος σημασίας. Ο αριθμός 

των ηλιακών συλλεκτών αυξήθηκε σε ετήσια βάση από τότε. Το 2017, παράχθηκαν 2,2 

δις  kWh ηλιακής ενέργειας και αυξήθηκαν στα 3,2 δις  kWh το 2018. Η αύξηση αυτή - 

κατά περισσότερο από 40% - συνδέεται με την ισχυρή αύξηση της εγκατεστημένης 

ισχύος των ηλιακών συλλεκτών.  
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Οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σημείωσαν σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το 2017 και 

το 2018. Η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας των θαλασσίων ανεμογεννητριών 

αυξήθηκε ελαφρώς κατά 90 MW και ανήλθε σε περισσότερα από 3.300 MW.  Η αύξηση 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια τον περασμένο χρόνο 

ήταν επομένως περιορισμένη: 3%, από 9,6 δις  kWh σε 9,9 δις  kWh. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε 4,8 δις 

kWh το 2018. Η ανάπτυξη μετριάστηκε λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες μεγάλες 

εγκαταστάσεις βιομάζας σε επιχειρήσεις έκλεισαν προσωρινά για συντήρηση.  

 

Επιχειρήσεις 

Το 2018, ο συνολικός αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε κατά σχεδόν 90.000. Πάνω από 

τα τρία τέταρτα αυτής της αύξησης οφείλονται στον αυξανόμενο αριθμό μεμονωμένων 

ιδιοκτητών. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε κατά 

600.000, εκ των οποίων 80%  είναι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες. 

Ο τομέας των επιχειρηματικών υπηρεσιών συνέβαλε περισσότερο στον αυξανόμενο 

αριθμό επιχειρήσεων με 23.00 νέες επιχειρήσεις. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στους τομείς της κυβέρνησης, της εκπαίδευσης και της 

φροντίδας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 19.000.  

Οι τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, της στέγασης και των υπηρεσιών τροφίμων 

κατέγραψαν αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων. Η πιο σημαντική αύξηση 

παρατηρήθηκε στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών (+2.940), catering (+1.365), στις 

οδικές μεταφορές (+1.200) και εταιρείες ταξί (+840).  Ο αριθμός των επιχειρήσεων 

αυξήθηκε το 2018, αλλά όχι σε κάθε περιοχή της χώρας. Η ισχυρότερη ανάπτυξη 

σημειώθηκε στο αστικό κέντρο της Χάγης (7,4%).   

Το 2018, ο μη χρηματοπιστωτικός ιδιωτικός τομέας πέτυχε μικτά κέρδη προ φόρων 

ύψους 255 δις ευρώ. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσό από το 1995 και 24,4 δις ευρώ 

περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος. Περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης των 

κερδών το 2018 συνεισέφεραν ξένες θυγατρικές ολλανδικών επιχειρήσεων. Τα κέρδη 

τους αυξήθηκαν κατά 13,2 δις ευρώ σε σύγκριση με το 2017. Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτής της αύξησης οφείλεται σε μικρό αριθμό πολυεθνικών. 

 

Βιομηχανία  

Ο κύκλος εργασιών στη μεταποιητική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 5,6% το 2018. Όλοι οι 

βιομηχανικοί κλάδοι σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών. H μικρότερη ήταν στη 
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βιομηχανία τροφίμων ποτών και καπνού (0,1%). Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία 

μεταφορών είδε τη μεγαλύτερη αύξηση το 2018 (12,1%). 

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των πτωχεύσεων στις μεταποιητικές βιομηχανίες 

μειώθηκε απότομα.  Ο αριθμός των πτωχεύσεων το 2012 ήταν 800 ενώ ο αριθμός αυτός 

μειώθηκε σε κάτω από 400 το 2015. Πέρυσι, 270 εταιρείες υπέβαλαν αίτηση 

πτώχευσης. Πρόκειται για μείωση σχεδόν 69% σε σχέση με την κορύφωση το 2012. 

 

Κτηνοτροφία-Γεωργία 

Το 2018 οι αγέλες βοοειδών ανήλθαν σε 3,9 εκατομμύρια, ποσοστό 10% μικρότερο από 

το έτος αιχμής το 2016. 

Ο πληθυσμός των χοίρων παρέμεινε αρκετά σταθερός τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ 2008 

και 2018, ο αριθμός κυμάνθηκε μεταξύ περίπου 12 και 12,5 εκατομμυρίων. 

Οι αγέλες των αιγοειδών ανήλθαν στα επίπεδα ρεκόρ πάλι το 2018 με 588.000 αίγες, 

αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά την περίοδο 2000-2018, ο αριθμός 

των αιγών υπερτριπλασιάστηκε. Οι περισσότερες αίγες βρίσκονται σε ειδικές 

εκμεταλλεύσεις, οι οποίες τις χρησιμοποιούν κυρίως για παραγωγή γάλακτος. Ο αριθμός 

των αιγών γαλακτοπαραγωγής σε εξειδικευμένες εκμεταλλεύσεις αυξήθηκε κατά 14% 

κατά τη διάρκεια του 2018 και ανήλθε σε 411.000 το 2018. 

Το 3,4% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου εκτράφηκε βιολογικά. Οι βιολογικά 

εκτρεφόμενες αίγες αυξήθηκαν κατά περίπου σε 55.000 από έτος σε έτος, ενώ ο αριθμός 

των ορνίθων ωοπαραγωγής αυξήθηκε κατά 11% και ανήλθε σε 3,6 εκατομμύρια. Ο 

αριθμός των βιολογικά εκτρεφόμενων προβάτων μειώθηκε κατά 2,6% ενώ ο αντίστοιχος 

αριθμός των χοίρων αυξήθηκε κατά 6%. 

Όσον αφορά στην αρόσιμη καλλιέργεια, η ξηρασία του 2018 προκάλεσε χαμηλότερες 

αποδόσεις. Η μέση απόδοση της καλλιέργειας κρεμμυδιών ήταν 35.500 κιλά ανά εκτάριο 

γης, 36% λιγότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος. Η συγκομιδή πατατών ήταν κατά 22% 

χαμηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά μέσο όρο, με μεγάλες περιφερειακές 

διακυμάνσεις. 

Το 2018, οι Ολλανδοί αγρότες καλλιέργησαν βολβούς λουλουδιών σε 28.000 εκτάρια 

γης. Το πιο δημοφιλές βολβώδες λουλούδι ήταν η τουλίπα με 52% της καλλιεργητικής 

έκτασης, ακολουθούμενη από τα κρίνα (23%) και τον ασφόδελο (5%). Η καλλιέργεια 

ίριδας έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση από το 2008. 

Για την καλλιέργεια αραβοσίτου χρησιμοποιήθηκαν 221.000 εκτάρια γης, περίπου το 

ίδιο μέγεθος με το 2016 και το 2017, αλλά 19% λιγότερα από το έτος ρεκόρ 2008. 
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Σχεδόν όλος ο αραβόσιτος που καλλιεργούν οι Ολλανδοί αγρότες προορίζεται για 

ζωοτροφή.  

Στην κηπουρική, η συνηθέστερη καλλιέργεια είναι η τομάτα. Το 2018, οι τομάτες 

κατέλαβαν το ένα τρίτο (36%) της συνολικής έκτασης για λαχανικά θερμοκηπίου. Μετά 

τις τομάτες, τα πιο συνηθισμένα λαχανικά θερμοκηπίου είναι οι πιπεριές (26% της 

έκτασης λαχανικών θερμοκηπίου), τα αγγούρια (11%) και η φράουλα (8%).  

 

Υπηρεσίες εμπορίου, διαμονής και φαγητού 

Το 2018, ο τομέας λιανικού εμπορίου πέτυχε υψηλότερο κύκλο εργασιών (3,4%), ο 

δεύτερος υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης μετά το 2007. Η αύξηση του κύκλου εργασιών 

ανήλθε στο 4,2% το 2017. Τα καταστήματα που πωλούν τρόφιμα καθώς και τα 

καταστήματα στον τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων είχαν υψηλότερο κύκλο εργασιών 

το 2018. Στον τελευταίο τομέα, τα καταστήματα που πωλούν προϊόντα DYI, κουζίνες και 

καταστήματα επίπλων και δαπέδων επωφελήθηκαν κυρίως από την αναβίωση της αγοράς 

κατοικιών. Ο κύκλος εργασιών στα φαρμακεία και τα καταστήματα ρούχων αυξήθηκε 

επίσης σε ετήσια βάση. 

Το 2018, η ετήσια αύξηση στο online λιανικό εμπόριο ήταν χαμηλή για τρίτη συνεχή 

χρονιά. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν στο 22,1% το 2015, αλλά το ποσοστό αυτό μειώθηκε 

στο 17,9% το 2018. 

Το χονδρικό εμπόριο σημείωσε αύξηση 4% σε ετήσια βάση το 2018. Η αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου αύξησε τον κύκλο εργασιών στο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού 

αερίου κατά περισσότερο από 16%. Όπως και το 2017, ο κύκλος εργασιών των 

οικοδομικών υλικών αυξήθηκε κατά 8%. Στον τομέα της μεταποίησης, η ζήτηση 

αφορούσε πρώτες ύλες και μηχανήματα. Ο κύκλος εργασιών της εμπορίας χημικών 

αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4% ενώ οι προμηθευτές βιομηχανικών μηχανημάτων 

κατέγραψαν αύξηση κατά 5% περίπου. Οι έμποροι σιτηρών είχαν σχεδόν 5% 

χαμηλότερο κύκλο εργασιών από ό, τι το 2017. 

Το 2018, ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών αυξήθηκε 

για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η αύξηση ήταν σχεδόν η ίδια όπως και το 2017 (4,4%). 

Κατά την περίοδο 2008-2018, ο κύκλος εργασιών στον τομέα της στέγασης και των 

υπηρεσιών τροφίμων αυξήθηκε κατά 36%. Τα εστιατόρια γρήγορης κατανάλωσης 

φαγητών παρουσίασαν την ισχυρότερη αύξηση κατά την περίοδο αυτή, κατά 

περισσότερο από 60%.  Οι εξελίξεις του κύκλου εργασιών στον τομέα της στέγασης και 

των υπηρεσιών τροφίμων οφείλονται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών ενώ οι αυξημένες 

πωλήσεις διαδραματίζουν μικρό ρόλο. 
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Μεταξύ του 2008 και του 2018 ο κύκλος εργασιών στις υπηρεσίες διαμονής αυξήθηκε 

κατά 41%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 10%. Τόσο ο κύκλος 

εργασιών όσο και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, πάρκα μπανγκαλόου 

και σε κάμπινγκ σημείωσαν αύξηση κάθε χρόνο από το 2010. 

Το 2018, οι υπηρεσίες διαμονής κατέγραψαν έναν αριθμό ρεκόρ σχεδόν 117 

εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων. Αυτό σήμαίνει 5% αύξηση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και 22% αύξηση σε σχέση με το 2013. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

πενταετίας, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων επισκεπτών αυξήθηκε κατά 49%, ενώ 

ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των Ολλανδών αυξήθηκε κατά 8%. 

 

Μεταφορές 

Στα αεροδρόμια της Ολλανδίας το 2018, έφθασαν ή αναχώρησαν 79,6 εκ. επιβάτες ενώ 

το 2017 ο αριθμός αυτός ήταν  76,2 εκ. Σε σύγκριση με το 2008, ο αριθμός των επιβατών 

αυξήθηκε κατά 58%. Ο αερολιμένας του Αϊντχόβεν έχει περισσότερους ταξιδιώτες κατά 

την τελευταία δεκαετία. Το 2018, πάνω από 3,5 φορές περισσότεροι επιβάτες πέταξαν 

μέσω αυτού του αερολιμένα σε σύγκριση με δέκα χρόνια πριν. 

Το 2018, ο όγκος των μεταφερόμενων φορτίων μέσω αεροδρομίων ανήλθε σε πάνω από 

1,8 εκ. τόνους (μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Σε σύγκριση με το 

2008, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 13%.  

Οι οδικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 2,1% το 2018. Τα ολλανδικά φορτηγά μετέφεραν 

680 εκ. τόνους αγαθών. Τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς μεταφορές προς και από 

την Ολλανδία αυξήθηκαν. Το βάρος των αγαθών στις εγχώριες μεταφορές σημείωσε 

μεγαλύτερη άνοδο (2,6%) από ό, τι τα εμπορεύματα που μεταφέρονται εντός και εκτός 

της χώρας (1,5%). Για κάθε 100 τόνους εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν το 2018, 81 

τόνοι φορτώθηκαν και εκφορτώθηκαν εντός ολλανδικών συνόρων. 

Ο κύκλος εργασιών στον τομέα των μεταφορών αυξήθηκε κατά 5% το 2018 σε σχέση με 

το 2017. Η αύξηση του κύκλου εργασιών καταγράφηκε σε όλους τους τομείς αλλά ήταν 

ισχυρότερη στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία ανήλθε σε περίπου 13%.   

Παρά τα χαμηλά επίπεδα υδάτων το 2018, το συνολικό βάρος που μεταφέρθηκε στο 

εσωτερικό της χώρας από σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας αυξήθηκε κατά 7,3% σε 

ετήσια βάση. Από την άλλη πλευρά, το βάρος που μεταφέρθηκε διεθνώς μειώθηκε κατά 

5,8% και ανήλθε σε 238 εκ. τόνους.  

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018, συνολικά 450 εκ. τόνοι εμπορευμάτων 

μεταφορτώθηκαν σε ολλανδικούς θαλάσσιους λιμένες. Πρόκειται για μια αύξηση 0,4% 

σε σχέση με την ίδια περίοδο ενός προηγούμενου έτους. Όπως και το 2017, η ανάπτυξη 
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υποστηρίχθηκε κυρίως από εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές 

εμπορευματοκιβωτίων. Σε αντίθεση με την αύξηση των αποστολών 

εμπορευματοκιβωτίων, παρατηρήθηκε μείωση της χωρητικότητας ξηρού χύδην 

φορτίου. Η διακίνηση άνθρακα και μεταλλευμάτων μειώθηκε κατά 6% και 10% 

αντίστοιχα κατά την ίδια περίοδο. 

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, η Γερμανία είναι μακράν η 

σημαντικότερη χώρα για τη φόρτωση και εκφόρτωση των φορτίων. Το 2018, 

περισσότεροι από 21 εκ. τόνοι εμπορευμάτων μεταφέρθηκαν εντός και εκτός της 

Γερμανίας σιδηροδρομικώς. Τα δύο τρίτα των εξερχόμενων σιδηροδρομικών 

εμπορευματικών μεταφορών στη Γερμανία αποτελούνταν από άνθρακα και 

μεταλλεύματα. Η Ιταλία έρχεται στη δεύτερη θέση με συνολικά 5,5 εκ. τόνους. Το 

Βέλγιο και η Τσεχική Δημοκρατία ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση με απόδοση άνω 

των 1,6 και σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τόνους, αντίστοιχα. 

 

Τιμές 

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,7% κατά μέσο όρο το 2018 σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Αυτή είναι η υψηλότερη αύξηση μετά το 2013, όταν οι τιμές 

καταναλωτή αυξήθηκαν ταχύτερα εν μέρει ως αποτέλεσμα της αύξησης του υψηλού 

συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 21% τον Οκτώβριο του 2012. 

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή το 2018 οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των τιμών της 

ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Πέρυσι, ο ηλεκτρισμός ήταν κατά μέσο 

όρο 15,7% πιο ακριβός από ό, τι το 2017. Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 

7,5%. 

Το 2018, η μέση τιμή πώλησης κατοικιών που κατείχαν ιδιοκτήτες ανήλθε σε πάνω από 

287.000 ευρώ. Οι διαφορές τιμών μεταξύ των δήμων ήταν μεγαλύτερες το 2018 από ό, τι 

το προηγούμενο έτος. 

Οι τιμές στη βιομηχανία τροφίμων αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια και αυξήθηκαν κατά 

4% σε σχέση με το 2015. Τα επίπεδα τιμών στις γαλακτοκομικές και μεταποιητικές 

βιομηχανίες αυξήθηκαν κατά 16% και πάνω από 12% αντίστοιχα.  

Οι τιμές των εμπορικών υπηρεσιών και των μεταφορών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 

7% κατά την περίοδο 2008-2018. Μία σχετικά έντονη αύξηση σημειώθηκε στα ποσοστά 

διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης (κατά 19%). Οι δραστηριότητες 

ακίνητης περιουσίας σημείωσαν επίσης μια σχετικά έντονη αύξηση των τιμών: 17%. Η 

μόνη μείωση των τιμών διαπιστώθηκε στον κλάδο της πληροφορικής και επικοινωνιών. 
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Εργασία  

Το 2018, 350.000 άτομα ήταν άνεργοι. Ως άνεργοι ορίζονται τα άτομα χωρίς αμειβόμενη 

εργασία που αναζητούν ενεργά εργασία και είναι επί του παρόντος διαθέσιμοι για 

εργασία. Η ανεργία μειώθηκε από το 2014, όταν έπληξε ακόμη 660.000 άτομα που 

ισοδυναμούν με το 7,4% του εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 3,8% 

έως το 2018. 

Το 2018, το 67,8% του ολλανδικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών ήταν 

απασχολούμενο. Εννέα από τα 10 άτομα αυτής της κατηγορίας εργάζονταν 12 ή 

περισσότερες ώρες την εβδομάδα. Όσον αφορά την απασχόληση των νέων (ηλικίας 15 

έως 24 ετών), 4 στους 10 εργάζονταν σε δουλειά λιγότερο των 12 ωρών. Η συμμετοχή 

στην εργασία παρουσιάζει έντονη πτώση από την ηλικία των 64 ετών. 

Η αύξηση της απασχόλησης ήταν σημαντική τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2018 

δημιουργήθηκαν 260.000 νέες θέσεις εργασίας, η μεγαλύτερη αύξηση από το 2007. Έτσι 

ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας ανήλθε σε 10,4 εκ. Από αυτές τις θέσεις 

απασχόλησης, 8,3 εκατομμύρια αναλήφθηκαν από εργαζόμενους και 2,1 εκατομμύρια 

από αυτοαπασχολούμενους. Σε σχέση με το 1995, ο αριθμός των θέσεων εργασίας 

αυξήθηκε κατά 30%. Το μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων θέσεων εργασίας μειώθηκε 

από 21 σε 20%. 

Η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και η περίθαλψη αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 

το ένα τέταρτο όλων των θέσεων εργασίας. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας το 

προηγούμενο έτος προστέθηκαν στην κατηγορία των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι 

μισές από αυτές  ήταν εργασία προσωρινής απασχόλησης. Η πλειοψηφία όλων των 

αυτοαπασχολούμενων εργάζονται στις επιχειρηματικές υπηρεσίες. Το ποσοστό 

αυτοαπασχόλησης είναι το υψηλότερο στη γεωργία και την αλιεία. Οι μισές από τις 

θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό καλύπτονται από τους αυτοαπασχολούμενους.  

Το 2018, σχεδόν το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας των εργαζομένων κατεχόταν από 

γυναίκες. Το ποσοστό αυτό ήταν 42% το 1995. Έκτοτε, ο αριθμός των γυναικών 

εργαζομένων αυξήθηκε κατά 51% έναντι 19% των ανδρών. Το μερίδιο των εργαζόμενων 

γυναικών είναι το υψηλότερο στον τομέα της φροντίδας (84%) και το χαμηλότερο στις  

κατασκευές (12%). Σχεδόν το 80% όλων των θέσεων εργασίας των γυναικών είναι 

θέσεις μερικής απασχόλησης. 

Το 2018, οι συλλογικά συμφωνηθέντες μισθοί αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ οι τιμές 

καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,7%. Οι μεταβολές των μισθών και των τιμών ήταν 

παρόμοιες το 2017. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η αύξηση των μισθών παρέμεινε ίση ή 

υψηλότερη από τον πληθωρισμό. Το αντίθετο ήταν κατά την περίοδο 2011-2014, μια 

περίοδο οικονομικής κρίσης, με μισθολογικές αυξήσεις που υστερούσαν σε σχέση με τις 

εξελίξεις των τιμών καταναλωτή. 


