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Μεγαλύτερη της αναμενόμενης η μεγέθυνση της ολλανδικής οικονομίας το 2ο 
τρίμηνο  

 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ολλανδίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 το 

ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Εν λόγω θετική εξέλιξη 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και του διεθνούς εμπορίου. Η κρατική 

κατανάλωση συνέβαλε επίσης θετικά ενώ οι επενδύσεις κατέγραψαν μείωση. 

 

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες  νοικοκυριών σημείωσαν αύξηση 5,7%, η κρατική κατανάλωση  2,6%, οι 

εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,0% και 2,6% αντίστοιχα και οι  

επενδύσεις μειώθηκαν κατά 1,8 %. Ειδικότερα, οι τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, του τουρισμού, της 

εκπαίδευσης, της υγείας και της  βιομηχανίας είχαν σημαντικό μερίδιο στην αύξηση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο.  

 

Σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2020,  το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο  τρέχοντος έτους κατέγραψε αύξηση 

9,7%. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση ιστορικά από έτος σε έτος. Η υψηλή ανάπτυξη το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, οφείλεται κυρίως στην σημαντική συρρίκνωσης της 

οικονομίας  λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων  του δευτέρου τριμήνου του περασμένου έτους, 
περίοδο κατά την οποία το ΑΕΠ κατέγραψε σημαντική πτώση. Αν και η οικονομία ανέκαμψε την επόμενη 

περίοδο,  η συρρίκνωση εκείνης της περιόδου δεν έχει ακόμη αντισταθμιστεί πλήρως. Σε σύγκριση μάλιστα 
με δύο χρόνια πριν, το μέγεθος της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ήταν ακόμα 0,4% μικρότερο. 

Μόνο η κρατική κατανάλωση και οι εξαγωγές ήταν υψηλότερες το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με 

το δεύτερο τρίμηνο του 2019. 
 

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του ΑΕΠ την εξεταζόμενη περίοδο σε συνδυασμό με την  

απορρύθμιση στην αγορά εργασίας λόγω πανδημίας, υπήρξε η σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας η 

οποία ωστόσο δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα προσφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά την 

τελευταία πεντηκονταετία ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας υπερέχει του αριθμού των ανέργων.  

 
 

Αύξηση ΑΕΠ ανά τρίμηνο (2014 – 2ο τρίμηνο 2021) 
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