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Πορεία της ολλανδικής οικονομίας – Στοιχεία 4ου τριμήνου και συνολικά έτους 2020  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 της ολλανδικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το 

προηγούμενο τρίμηνο. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,5%, πριν ανακάμψει εν 

μέρει κατά 7,8% το τρίτο τρίμηνο. Η συρρίκνωση του 0,1% το 4ο τρίμηνο προκλήθηκε κυρίως 

από τη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, ενώ η επιυευχθείσα  αύξηση των επενδύσεων 

περιόρισε την συρρίκνωση της οικονομίας.  

Στο σύνολο του έτους 2020, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,8%. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020 

προκλήθηκε κυρίως από την πτώση της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών ενώ η 

κρατική κατανάλωση αυξήθηκε ελαφρώς. Ανάλογη μείωση (3,7%) καταγράφηκε το 2009 λόγω της 

πιστωτικής κρίσης. 

Κατανάλωση  

Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κυρίως λόγω αναστολής λειτουργίας της βιομηχανίας 

τροφοδοσίας. Οι καταναλωτικές δαπάνες το 2020 κατέγραψαν ιστορικά την μεγαλύτερη μείωση, 

της τάξης του  6,6%, σε σχέση με το 2019. Η εν λόγω μείωση αφορούσε κυρίως δαπάνες για 

αναψυχή και πολιτισμό, μεταφορές και ένδυση. Ωστόσο, οι δαπάνες για τρόφιμα, επίπλωση και 

ηλεκτρικές συσκευές σημείωσαν αύξηση. 

Η δημόσια κατανάλωση (δαπάνες για κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως αστυνομία, άμυνα και  

δημόσια διοίκηση) κατέγραψε αύξηση 0,2%. 

 

Επενδύσεις  

Το 2020, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 3,2%, κυρίως σε μέσα 

μεταφοράς, όπως επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και αεροσκάφη. Επιπλέον, μείωση παρουσίασαν 

οι επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. Αντιθέτως, αύξηση σημειώθηκε στις επενδύσεις σε υποδομές. 

 

Μείωση εξαγωγών και εισαγωγών 

Το 2020 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,3%. Ειδικότερα οι εξαγωγές 

μεταφορικών μέσων, προϊόντων πετρελαίου και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

ξένων επισκεπτών στην Ολλανδία) ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με το 2019. Οι 

εξαγωγές  χημικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 

μειώθηκαν κατά 3,7% και οι επανεξαγωγές, οι οποίες καταλαμβάνουν σημαντικό  μερίδιο των 

ολλανδικών εξαγωγών, κατά 0,3%.  

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση 4,5%. Σημαντικότερη  μείωση 

καταγράφηκε στις εισαγωγές υπηρεσιών, μέσων μεταφορών και ορυκτών. 

Η συρρίκνωση των εισαγωγών και εξαγωγών είχε αρνητική συμβολή κατά 0,3% στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

Τομείς που κατέγραψαν την μεγαλύτερη μείωση  

-το 2020 η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην βιομηχανία φιλοξενίας, 41% σε σχέση με το 
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2019. Η συρρίκνωση στους τομείς του πολιτισμού, αναψυχής και αθλητισμού ήταν 24,5%.  

-Η συρρίκνωση του τομέα των μεταφορών ήταν 16%. Εκτός από τις εμπορευματικές μεταφορές, 

οι δημόσιες μεταφορές και οι αερομεταφορές έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση της πανδημίας. 

-Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης μειώθηκε κατά 5,1% λόγω συρρίκνωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας κυρίως το 2ο τρίμηνο λόγω της κρίσης. 

-Η βιομηχανία συρρικνώθηκε κατά 2,3%. Κυρίως επλήγη η βιομηχανία εξοπλισμού μεταφορώ , 

ενώ  η βιομηχανία μηχανημάτων κατέγραψε άνοδο . 

Πορεία οικονομίας ανά τομέα το 2020  (% μεταβολή σε σχέση με 2019) 

 

 

                                                 Εξέλιξη ολλανδικού ΑΕΠ 2001-2020 
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