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Η συμβολή του τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην οικονομία 

της Ολλανδίας. 

 

Ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 

ολλανδική οικονομία. Κύρια χαρακτηριστικά της συμβολής του (σε διάφορους 

δείκτες) αποτελούν: 

 

Ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ολλανδική οικονομία  

- Στο τέλος του 2015, το 4,6% των ολλανδικών εταιρειών δραστηριοποιούνταν 

στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών. Το μερίδιο του τομέα στην 

οικονομία έχει επεκταθεί σταθερά αυτά τα χρόνια. Αυτό οφείλεται 

αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο τομέας των υπηρεσιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών συνεχίζει να επεκτείνεται. 

- Το 2015, σχεδόν 163.000 εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ολλανδία. Από αυτές, το 

5% ήταν στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών (7.800 εταιρείες).  

- Το 2014, οι ολλανδικές εταιρείες του ΤΠΕ πέτυχαν 5,4% περισσότερο κύκλο 

εργασιών απ’ ότι το 2013. Αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη απ’ ότι η αύξηση 

στο σύνολο της οικονομίας (1,6%). Το 2014, η ακαθάριστη προστιθέμενη 

αξία των εταιρειών πληροφορικής και επικοινωνιών επίσης αυξήθηκε 

περισσότερο(4,2%) απ’ ότι η ολλανδική οικονομία σαν σύνολο (1,5%). 

- Το 2014, ο τομέας πληροφορικής και επικοινωνιών επένδυσε 14,9% 

περισσότερο απ’ ότι το 2013. Οι επενδύσεις στη συνολική οικονομία 

αυξήθηκαν πολύ λιγότερο: 2,3%.  

- Ο όγκος εργασίας στον τομέα αυξήθηκε κατά 3,5% το 2014 ενώ ο συνολικός 

όγκος εργασίας στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 0,1%.   

- Το 2013, οι εταιρείες του ΤΠΕ αντιπροσώπευαν το 4,4% της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας στην Ολλανδία.  

- Η παραγωγή του κλάδου τηλεπικοινωνιών ήταν πάνω από 16,4 δις ευρώ το 

2014. Η προστιθέμενη αξία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ήταν περίπου 8 

δις ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει το 1,2% ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 

(ΑΕΠ). 

 

ΤΠΕ και απασχόληση 

- Το 2015 υπήρχαν 356.000 εργαζόμενοι στον τομέα πληροφορικής και 

επικοινωνιών σε διάφορους τομείς επιχειρήσεων της ολλανδικής οικονομίας, 

πολύ περισσότεροι απ’ ότι το 2014 όταν δραστηριοποιούνταν 336.000 

εργαζόμενοι. Από το 2012, ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων 

στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ολλανδία έχει αυξηθεί 

συστηματικά.  

- Το 2014, οι εργαζόμενοι στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών 

αντιπροσωπεύουν το 4,1% του συνολικού απασχολούμενου εργατικού 
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δυναμικού στην Ολλανδία. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι προσλαμβάνονται 

από εταιρείες ενέργειας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

- Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά ανάμεσα στο 

2005 και 2015. Το 2005, το 26% όλων των απασχολούμενων εργαζομένων 

του ΤΠΕ ήταν 45 χρονών ή μεγαλύτεροι. Το 2015 το ποσοστό αυτό ήταν 

39%. 

- Στις αρχές του 2015, ο τομέας ΤΠΕ αντιπροσώπευε το 5% όλων των θέσεων 

εργασίας στην Ολλανδία. Από το τέλος του 2015, αυτός ο αριθμός αυξήθηκε 

σε 8%.  

 

Δαπάνες του ΤΠΕ  

- Το 2014, ολλανδικές εταιρείες και κυβερνητικοί οργανισμοί επένδυσαν 

συλλογικά σχεδόν 123 δις ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 23 δις ευρώ 

επενδύθηκαν στο κεφάλαιο του ΤΠΕ. Οι επενδύσεις στον ΤΠΕ έχουν συνεχή 

αύξηση από το 2010. 

- Το 2014, ολλανδικές εταιρείες και κυβερνητικοί οργανισμοί συλλογικά 

επένδυσαν πάνω από 17 δις ευρώ στο λογισμικό. Το μερίδιο αυτό συνέχισε να 

αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. 

- Το 2014, ολλανδικές εταιρείες και κυβερνητικοί οργανισμοί δαπάνησαν 

σχεδόν 35 δις ευρώ σε ΤΠΕ, ενώ οι καταναλωτές πάνω από 12 δις ευρώ. 

Συνολικά αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από 47 δις ευρώ σε αγαθά και 

υπηρεσίες. Το 2013 το ποσό αυτό έφτανε στα 46 δις ευρώ. 

Διεθνές εμπόριο στον ΤΠΕ 

- -Το 2014, η Ολλανδία εισήγαγε πάνω από 50 δις ευρώ σε αγαθά και    

υπηρεσίες του ΤΠΕ, δηλαδή 4,2% περισσότερο από το 2013. 

- Το 2014, η Ολλανδία εξήγαγε πάνω από 28,5 δις ευρώ του ΤΠΕ, δηλαδή 4,2% 

υψηλότερο απ’ ότι τον προηγούμενο χρόνο. Αυτά τα ποσοστά δεν 

περιλαμβάνουν επανεξαγωγές. Τα αγαθά αντιπροσώπευαν περίπου 18 δις 

ευρώ σ’ εξαγωγές του ΤΠΕ ενώ οι υπηρεσίες 10,5 δις ευρώ. 

- Το 2014, η Ολλανδία επανεξήγαγε 38,4 δις ευρώ του ΤΠΕ. Αυτό 

αντιπροσωπεύει το 57,4% των συνολικών εξαγωγών του ΤΠΕ. 

- Το 2013, η Ολλανδία αντιπροσώπευε το 3,5% της παγκόσμιας αξίας 

εξαγωγών των υπηρεσιών του ΤΠΕ.  Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 ήταν 

4,5%. 

- Η αξία εξαγωγών των υπηρεσιών ΤΠΕ από την Ολλανδία αυξήθηκε κατά 

μέσο όρο 5,3% το χρόνο ανάμεσα στο 2009 και 2013. Οι εξαγωγές των 

προϊόντων του ΤΠΕ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,7% κάθε χρόνο. 

- Στην Ολλανδία, η αξία των εισαγόμενων υπηρεσιών του ΤΠΕ το 2013 ήταν 

ουσιαστικά ίδια με το 2009.  Αντίθετα, οι εισαγωγές των ΤΠΕ αγαθών στην 

Ολλανδία αυξήθηκε κατά μέσο όρο 5,5% το χρόνο ανάμεσα στο 2009 και στο 

2013. 

- Στο τέλος του 2015, το 28% της αξίας των εισαγόμενων αγαθών του ΤΠΕ 

προήλθε από την Κίνα. Η Γερμανία είναι επίσης σταθερός εμπορικός εταίρος 
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για την Ολλανδία. Στο τέλος του 2015, λίγο κάτω από το 20% της ολλανδικής 

αξίας εξαγωγών του ΤΠΕ αγαθών κατευθύνθηκε στη Γερμανία. 

 

Διαδίκτυο 

- Το 96% των νοικοκυριών στην Ολλανδία είχαν μια σταθερή σύνδεση 

τουλάχιστον 30 Mbps στη διάθεσή τους στις αρχές του 2015.  

 

Τηλεφωνία  

- Το 2015, η Ολλανδία είχε 6,9 εκατομμύρια σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις, 

δηλαδή σημαντικά λιγότερες από το μέγιστο των σχεδόν 10 εκατομμυρίων 

που ήταν το 2000. 

- Στο τέλος του 2015 υπήρχαν πάνω από 23 εκατομμύρια συνδέσεις κινητής 

τηλεφωνίας στην Ολλανδία. 

- Στο πρώτο εξάμηνο του 2015 καταγράφηκε σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερη 

κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από τον προηγούμενο χρόνο: 49 

δισεκατομμύρια ΜΒ.  

 

Τηλεόραση και ραδιόφωνο 

- Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, 756.000 νοικοκυριά στην Ολλανδία έβλεπαν 

τηλεόραση μέσω οπτικών ινών σε σύγκριση με 616.000 στο τέλος του 2014. 

- Ο αριθμός των συνδρομών καλωδιακής τηλεόρασης αντίθετα μειώθηκε από 

4,6 εκατομμύρια στο τέλος του 2014 σε 4,4 εκατομμύρια στο τρίτο τρίμηνο 

του 2015. 

 

Εγκαταστάσεις ΤΠΕ στα νοικοκυριά  

- Το  2015, το 89% των νοικοκυριών είχαν ένα σταθερό υπολογιστή ή ένα 

λάπτοπ. Αυτό υπολογίζεται σε 6,8 εκατομμύρια νοικοκυριά που περιλαμβάνει 

13,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2015, το 91% των νοικοκυριών είχαν 

πρόσβαση στο ίντερνετ. 

- Το 2015, το 73% των νοικοκυριών είχαν smartphones, ενώ το 72% είχε 

λάπτοπ. Επιπλέον, το 58% των νοικοκυριών είχε ένα τάμπλετ. Το αντίστοιχο 

ποσοστό για το 2013 ήταν 39%.  

 

Δραστηριότητες και υπηρεσίες στο διαδίκτυο 

- Το 2015, παρόμοια με τα προηγούμενα έτη, το 85% του ολλανδικού 

πληθυσμού χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Επιπλέον, η δημοτικότητα του online chatting δεν έχει αλλάξει σημαντικά από 

το 2012. Αντίθετα, η τηλεφωνία που βασίζεται στο διαδίκτυο αυξήθηκε 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από 23% το 2012 σε 31% το 2015. 
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Διαδικτυακές αγορές 

- Το 2015, το 70 % του ολλανδικού πληθυσμού από 12 ετών και άνω, 

πραγματοποίησε μια online αγορά. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2012 ήταν 

μόνο 64%.  

- Η Ολλανδία έχει σχετικά περισσότερους online αγοραστές απ’ ότι πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Το 2015, το 71% των ανθρώπων ηλικίας 16 με 75 στην 

Ολλανδία ασχολούνται  με online αγορές ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 53%. 

 

Δεξιότητες ΤΠΕ 

- Το 2015, το 21% του Ολλανδικού πληθυσμού είχε λίγες δεξιότητες στη χρήση 

του ΤΠΕ. Επιπλέον, το 1% δεν είχε καθόλου δεξιότητες. Οι περισσότεροι 

στην Ολλανδία έχουν βασικές δεξιότητες του ΤΠΕ το λιγότερο.  

- Το 2015, πάνω από 6 στους 10 νέους ηλικίας 12 με 25 είχε καλύτερες από τις 

βασικές δεξιότητες στη χρήση του ΤΠΕ. Αυτό το ποσοστό ήταν επίσης υψηλό 

στις ηλικίες 25-45. Οι μεγαλύτεροι έχουν πιο χαμηλά ποσοστά. 

 

 

 

Το εργατικό δυναμικό και οι ΤΠΕ  

- Το 2015, το 66% των εργαζομένων  χρησιμοποιούσαν συστηματικά έναν 

υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο για την εκτέλεση της εργασίας τους. 

Στην Ολλανδία,  ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων εργάζεται 

με το διαδίκτυο σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 

49% το 2015. 

 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση 

- Σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Τα τελευταία χρόνια 

σχεδόν όλες οι εταιρείες με δέκα ή παραπάνω υπαλλήλους έχουν υψηλής 

ποιότητας σταθερή σύνδεση ή κινητής τηλεφωνίας όπως οι οπτικές ίνες, DSL 

ή 3G/4G. 

- Το 2015, το 74% των εταιρειών είχαν κινητό τηλέφωνο με σύνδεση ίντερνετ. 

Το 2009 μόνο το 28% των εταιρειών χρησιμοποιούσαν ίντερνετ στο κινητό. 
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Ηλεκτρονικό εμπόριο 

- Το 2014, το 24% των ολλανδικών εταιρειών πουλούσε προϊόντα και 

υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Ο αριθμός των εταιρειών αυτών το 2014 ήταν 

ελαφρώς μεγαλύτερος απ’ ότι το 2012 και το 2013. 

- Ο τομέας του τουρισμού έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών με online 

πωλήσεις. 

 

Καινοτόμες επιχειρήσεις  

- 48% των εταιρειών ήταν καινοτόμες την περίοδο 2012-2014. Αυτό το  

ποσοστό υπολογίζεται σύμφωνα με τον ευρύ ορισμό της καινοτομίας: 

τεχνολογικές και/ή μη τεχνολογικές. Σύμφωνα με τον κλασσικό ορισμό, το 

37% των εταιρειών ήταν καινοτόμες. 

- Το ποσοστό των καινοτόμων εταιρειών ήταν σημαντικά υψηλότερο το 2012-

2014 απ’ ότι το 2010-1012 όταν ήταν ακόμα 38%. Η αύξηση του ποσοστού 

των καινοτόμων εταιρειών οφείλεται ιδιαίτερα στις εταιρείες που καινοτομούν 

αποκλειστικά τεχνολογικά.  

 

 

Έρευνα και ανάπτυξη στην Ολλανδία 

- Το 2014, οι συνολικές δαπάνες στην Έρευνα και τη Ανάπτυξη 

χρησιμοποιώντας προσωπικό της ίδιας επιχείρησης ήταν 13,3 δις ευρώ, 522 

εκατομμύρια ευρώ περισσότερα απ’ ότι το 2013 (αύξηση 4,1%). 

- Οι δαπάνες για την  Έρευνα και την Ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις 

αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό απ’ ότι οι δαπάνες από τα δημόσια 

ερευνητικά ιδρύματα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση: 4,8% σε σύγκριση με 

0,8% και 4,2% αντίστοιχα. 

 

 

  



6 

 

 



7 

 

 


