
Εξελίξεις τομέων της οικονομίας της Ολλανδίας. 

 

 

Τάσεις  

 

Η ολλανδική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2% το 2016. Ήταν το δεύτερο έτος στη σειρά 

κατά το οποίο η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο από 2 %. Tο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ένα 

μέτρο μέτρησης της οικονομικής ευημερίας, υπερέβη το 2016 για πρώτη φορά το επίπεδο 

του 2008 λόγω της περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης. To κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Ολλανδίας είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Το γεγονός ότι η Ολλανδία έχει εξέλθει από την ύφεση είναι ακόμα περισσότερο προφανές 

από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Η ανεργία ήταν στο 6% του εργατικού δυναμικού το 

2016. Στο τέλος του 2016, 467.000  άτομα, εξαρτιόταν από επιδόματα ανεργίας.  Περίπου 

100.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και ο ρυθμός ανεργίας σημείωσε τη 

μεγαλύτερη μείωση σε μια δεκαετία. O αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας 

μειώθηκε επίσης, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου αυξήθηκε 

για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. 

 

Το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,3% το 2016, εν μέρει λόγω της 

αύξησης των θέσεων απασχόλησης. Η αύξηση του μέσου μισθού ήταν σχετικά υψηλή 

επίσης. Οι μισθοί αυξήθηκαν πολύ γρηγορότερα (κατά 1,8% κατά μέσο όρο) από τον 

πληθωρισμό. Οι καταναλωτικές δαπάνες ως αναλογία του εισοδήματος των νοικοκυριών 

έχουν συνεχίσει να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, οι εταιρίες έχουν δαπανήσει 

ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τα εισοδήματά τους.  

Η οικονομική ανάκαμψη στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες. Οι εξαγωγές συνεχίζουν να 

αυξάνονται ενώ η κατανάλωση και ιδιαίτερα οι επενδύσεις ιδίως σε κατοικίες έχουν ανέλθει 

ξανά τα τελευταία χρόνια. Ο όγκος εξαγωγής αγαθών παραγόμενων στην Ολλανδία 

αυξήθηκε κατά 4% το 2016. Η μεταποιητική βιομηχανία είχε καλές αποδόσεις ενώ ο κλάδος 

των κατασκευών άρχισε να ανακάμπτει μετά από μια σοβαρή συρρίκνωση μεταξύ του 2009 

και του 2013. Επιπλέον, ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων σημείωσε σταθερή 

ανάπτυξη όπως και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, ιδίως οι τομείς της προσωρινής 

απασχόλησης και των ταξιδίων.  

Από την άλλη πλευρά, o τομέας των ορυχείων και λατομείων τα πήγε λιγότερο καλά. Λόγω 

των περαιτέρω μειώσεων στην άντληση φυσικού αερίου τα εισοδήματα σε αυτόν τον τομέα 

έπεσαν απότομα τα τελευταία χρόνια. Τα εισοδήματα της κυβέρνησης από το φυσικό αέριο 

έχουν πέσει περισσότερο από 75% τα τελευταία τρία χρόνια. Αν η παραγωγή του φυσικού 

αερίου είχε παραμείνει στο ίδιο επίπεδο όπως την προηγούμενη χρονιά, η οικονομική 

ανάπτυξη το 2016 θα είχε αυξηθεί κατά 2,5%. 

Η ξαφνική πτώση στην ολλανδική στεγαστική αγορά συχνά αναφέρεται ως η κύρια αιτία της 

σχετικά βαθιάς ύφεσης συγκρινόμενη με αυτή πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το 2013, 

οι πωλήσεις ακινήτων κατοικίας είχαν σχεδόν περιοριστεί κατά το ήμισυ σχετικά με το 

2006. O αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε ραγδαία μετά, και το 2016, 215.000 

υπάρχουσες κατοικίες είχαν πωληθεί, σπάζοντας το παλιό ρεκόρ του 2006. Οι τιμές των 

κατοικιών είναι κατά μέσο όρο ακόμα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες το 2008. Μόνο 

πόλεις όπως το Άμστερνταμ και η Ουτρέχτη έχουν αγγίξει και πάλι τα επίπεδα προ κρίσης ή 

ακόμα τα έχουν υπερβεί. Οι ανοδικές τιμές και ο αριθμός των συναλλαγών είχαν θετικά 



αποτελέσματα: άνθρωποι που αγοράζουν ένα σπίτι συνήθως επίσης δαπανούν χρήματα σε 

αντικείμενα όπως κουζίνες, έπιπλα και μπογιά. 

Παρά το γεγονός πως οι τιμές των ακινήτων ανέβηκαν πάλι σημαντικά το 2016, μόνο μία 

μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στις τιμές για τα καταναλωτικά αγαθά  και υπηρεσίες. Τον 

Ιούλιο του 2016 οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο ακόμα χαμηλότερες συγκριτικά με ένα χρόνο 

πριν. Κατά μέσο όρο, οι τιμές καταναλωτή ήταν μόνο κατά 0,3% πάνω σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή εκτός από την ενέργεια, το φαγητό, 

το αλκοόλ και τον καπνό ήταν μικρή (0,8%). 

Η πρόσφατη οικονομική ανάπτυξη της Ολλανδίας είχε συνέπειες για το περιβάλλον. Οι 

εκπομπές  CO2 αυξήθηκαν κατά 1,2 % το 2016 σχετικά με το προηγούμενο έτος. Από την 

άλλη πλευρά, η κατανάλωση άνθρακα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ήταν πολύ 

χαμηλότερη το 2016. Το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στη συνολική παραγωγή 

ηλεκτρισμού αυξήθηκε από 11% στο 13%. 

 

Γεωργία 

Η απόδοση στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου αυξήθηκε σημαντικά. Οι 

καινοτομίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη. Το 1970, εισήχθη η φυτική 

καλλιέργεια εκτός εδάφους, επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο θερμοκρασιών, καθώς επίσης 

και καλύτερη παροχή υγρασίας και θρεπτικών συστατικών.  

 

Οι εξελίξεις στο ολλανδικό ζωικό κεφάλαιο ήταν ιδιαίτερα ασταθείς. Μετά την εισαγωγή 

ποσοστώσεων γάλακτος και την επιβολή προστίμων για υπερβολική παραγωγή γάλακτος το 

1984, ο πληθυσμός βοοειδών γαλακτοπαραγωγής μειώθηκε σημαντικά. Προβλέποντας την 

κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος, οι γαλακτοπαραγωγοί άρχισαν να 

αυξάνουν σιγά σιγά τις κτηνοτροφικές αγέλες. Μέχρι την 1
η
 Απριλίου του 2015, ο αριθμός 

των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής είχε αυξηθεί ξανά σε 1,62 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, 

έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία στοχεύουν στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου 

γαλακτοπαραγωγής έτσι ώστε να τηρηθούν τα όρια φωσφορικού άλατος. Αυτά 

περιλαμβάνουν ένα καθεστώς επιδότησης το οποίο θα επιχορηγεί αγρότες που επιθυμούν να 

σταματήσουν εντελώς την παραγωγή γάλακτος καθώς επίσης και μία σταδιακή μείωση του 

ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής στις μονάδες γαλακτοπαραγωγής.  

 

Τα επίπεδα απασχόλησης στη γεωργία και στη φυτοκομία έχουν μειωθεί σημαντικά από το 

1950. Υπήρχαν 580.000 μόνιμοι εργάτες το 1950 ενώ το 2016 ήταν 172.000. Το μέσο 

εργατικό δυναμικό τώρα είναι 3,1 ανά εκμετάλλευση. Ο αριθμός είναι υψηλότερος στις 

περιοχές θερμοκηπίων του Westland και γύρω από το Aalsmeer. Η μείωση οφείλεται κυρίως 

στη μηχανοποίηση, στην ορθολογική οργάνωση και στην αυξανόμενη κλίμακα. Τα 

περισσότερα αγροκτήματα δεν έχουν έναν αποκλειστικό διάδοχο. Από τις 25.000 γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις στις οποίες ο κάτοχος είναι άνω των 55 ετών, περισσότεροι από 15.000 δεν 

έχουν καθόλου διαδόχους. Το μερίδιο είναι υψηλότερο ανάμεσα στις μεγαλύτερες 

εκμεταλλεύσεις (έως 70%) σε σχέση με τις μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις (50%). Οι 

μικρές εκμεταλλεύσεις το βρίσκουν ιδιαίτερα δύσκολο να βρουν έναν διάδοχο: το 2016, 

μόνο ένας στους τέσσερις το είχε ρυθμίσει. Οι μονάδες γαλακτοπαραγωγής είναι σχετικώς 

πιο πιθανό να βρουν έναν διάδοχο. Το λιγότερο πιθανό είναι για τις φάρμες προβάτων, όπως 

και για τις μονάδες φυτοκαλλιέργειας. 

 



Η παραγωγή κομμένων ανθέων σε θερμοκήπιο έχει μειωθεί κατά 40% σε διάστημα μιας 

δεκαετίας. Η περιοχή της χρησιμοποιούμενης γης για κρίνους μειώθηκε κατά 40%, ενώ η 

περιοχή για τις φρέζιες έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ. Η χρησιμοποιούμενη γη για 

τριαντάφυλλα μειώθηκε σχεδόν κατά 2/3. Η παραγωγή κομμένων ανθέων στην Ολλανδία 

επηρεάζεται από τον ανταγωνισμό ιδιαίτερα με τις αφρικανικές χώρες. 

 

Η καλλιέργεια σίκαλης και βρώμης έχει δει μία ραγδαία πτώση από το 1950, σχεδόν 

εξαφανιζόμενη από την Ολλανδία μέχρι το 2016. Η σίκαλη ( 1.6 χιλιάδες εκτάρια) και η 

βρώμη (1.5 χιλιάδες εκτάρια) χρησιμοποιούνταν κυρίως ως ζωοτροφές και 

αντικαταστάθηκαν από αραβόσιτο και σόγια. Το κριθάρι, από την άλλη πλευρά ( στα 35.000 

εκτάρια) έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου καθώς παρέχεται επίσης σε ζυθοποιίες. 

 

Η παραγωγή φρούτων έχει αυξηθεί πολλαπλώς από το 1950, χάρη σε μία αύξηση στην 

παραγωγικότητα ξεπερνώντας τη μείωση της έκτασης για οπωροφόρα δένδρα. Το 1950 η 

απόδοση ενός εκταρίου από μηλιές ήταν 6 τόνοι ενώ το 2016, είχε απόδοση 43 τόνους 

μήλων. Η παραγωγικότητα στις φυτείες αχλαδιών αυξήθηκε λίγο πιο αργά με μία απόδοση 

σχεδόν 8 τόνων ανά εκτάριο το 1950 και σχεδόν 40 τόνων το 2015. Η αυξημένη 

παραγωγικότητα είναι κυρίως το αποτέλεσμα περισσότερων λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. Επιπροσθέτως, οι βελτιωμένες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών, η ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των καλλιεργητών και οι καινοτομίες στις επιχειρήσεις συνέβαλλαν  

σημαντικά. 

 

 

Επιχειρηματικές υπηρεσίες  

 

O κύκλος εργασιών των υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων ήταν πάνω κατά 5,6 % το 

2016. Ήταν το τρίτο συνεχόμενο έτος αύξησης του κύκλου εργασιών σχετικά με το 

προηγούμενο έτος. Ολλανδοί πράκτορες ταξιδίων και διοργανωτές ταξιδίων 

πραγματοποίησαν πάνω από 90% μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2016 σε σχέση με το 

2006. πριν. Ωστόσο, δεν πέτυχαν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών όλοι οι τομείς βιομηχανίας 

στον κλάδο υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων: Εκδότες και αρχιτέκτονες, για 

παράδειγμα, είχαν ζημίες παραπάνω από 25% κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς 

περιόδου. 

 

Το 2016, οι αρχιτεκτονικές εταιρίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κύκλου εργασιών 

σε δέκα χρόνια, δηλαδή 7,3%. Ήταν το τρίτο έτος ανάπτυξης στη σειρά. Αφού είχαν φτάσει 

σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα το 2013, οι εταιρίες άρχισαν να ανακάμπτουν αλλά ο τζίρος 

τους συνεχίζει να είναι κατά πολύ κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης. 

 

 

Κατασκευές και στέγαση 

 

Ο κύκλος εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο αναπτύχθηκε κατά 6,5% το 2016 σχετικά 

με το προηγούμενο έτος. Ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης καταγράφηκε στην κατασκευή 

για κατοικίες: 9,4%. O τομέας των πολιτικών μηχανικών υπέστη μία μείωση στον κύκλο 

εργασιών κατά 1,4%. Οι μικρές επιχειρήσεις (απασχολώντας έως 10 άτομα) πέτυχαν τα 

καλύτερα αποτελέσματα στον κύκλο εργασιών με μία αύξηση κατά 8,5% κατά μέσο όρο 

σχετικά με ένα χρόνο πριν. Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν πιο αργή για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις (πάνω από 100 απασχολούμενα άτομα) : 4%  

 



Στο τέλος του 2016, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έφτασε το πιο υψηλό της επίπεδο από το 

2008. Στον κατασκευαστικό κλάδο, αυξήθηκε πάνω από όλους τους άλλους τομείς και πάνω 

από τον ιδιωτικό τομέα σαν σύνολο.  

 

Ο αριθμός των πτωχεύσεων ελαττώθηκε στον κατασκευαστικό τομέα για τρίτο έτος και 

ήταν 539 το 2016, ο χαμηλότερος αριθμός για χρόνια. 

 

Το 2016, 51.000 άδεις κτιρίων χορηγήθηκαν για νέες κατοικίες, 2.500 ( 5%) λιγότερες από 

ότι το 2015. Ο αριθμός των αδειών για ιδιόκτητες  κατοικίες ( 35.000) μειώθηκε κατά 2%, 

ενώ για σπίτια κατεχόμενα από μισθωτές( 15.800) κατά 10%. Ο αριθμός των αδειών για 

νεόκτιστα σπίτια το 2016 ήταν πάνω από το χαμηλό σημείο το 2013, αλλά σίγουρα όχι στα 

προ της ύφεσης επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006-2008 για παράδειγμα, 90.000 

άδειες για νεόδμητα σπίτια χορηγούνταν κάθε χρόνο. 

 

Οι πωλήσεις σπιτιών συνέχισαν να αυξάνουν το 2016. Μέσα στο χρόνο, πωλήθηκαν 

215.000 σπίτια, σχεδόν 40.000 περισσότερα από το 2015. Ο αριθμός των συναλλαγών το 

2016 αυξήθηκε κατά 2%  σε σχέση με το 2006. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε όλες τις 

επαρχίες, ιδιαίτερα στο Flevoland (28%). Η μικρότερη αύξηση ήταν στη Βόρεια Ολλανδία 

(11%). 

 

Το 2016, η μέση ηλικία εκείνων που αγόραζαν κατοικία για πρώτη φορά ήταν τα 39,4 έτη , 

ενώ το 2007 ήταν 36,1. Η μέση ηλικία άρχισε να μειώνεται από την αρχή της οικονομικής 

κρίσης το 2008.  To μερίδιο των (μεγαλύτερων) υπαρχόντων αγοραστών κατοικιών έπεσε, 

αφήνοντας σχετικά περισσότερες ευκαιρίες για (νεότερους) νέους που εισήλθαν για πρώτη 

φορά στη στεγαστική αγορά. Η μέση ηλικία των αγοραστών κατοικιών αυξήθηκε πάλι από 

το 2010, πιθανώς λόγω αυστηρότερων κανονισμών για την υποθήκη από το 2013. Ως 

αποτέλεσμα, η αγορά ενός νέου σπιτιού έγινε όλο και περισσότερο δύσκολη, ιδιαίτερα για 

τους νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στη στεγαστική αγορά. 

 

Ενέργεια 

 

Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση ηλεκτρισμού έχει παραμείνει εν πολλοίς σταθερή γύρω 

στα 120 δισεκατομμύρια kWh. Η κατανάλωση βρέθηκε στο πιο υψηλό της επίπεδο το 2008( 

124 δισεκατομμύρια kWh). Αυτό το επίπεδο δεν έχει επιτευχθεί από τότε, εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης του 2008, της συνεπαγόμενης χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, όπως 

επίσης των συνεπειών εξοικονόμησης των νέων συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Οι διακυμάνσεις στην παραγωγή ηλεκτρισμού σχετίζονται με τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά 

ηλεκτρισμού. Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού υπολογίζεται ως το σύνολο της 

εγχώριας παραγωγής και της ισορροπίας καθαρών εισαγωγών (εισαγωγές μείον τις 

εξαγωγές). 

 

Σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρισμού έχει παραχθεί από άνθρακα τα τελευταία 

χρόνια καθώς νέες μονάδες που λειτουργούν με καύση άνθρακα τέθηκαν σταδιακά σε 

λειτουργία. Η κατανάλωση άνθρακα μειώθηκε ελαφρώς το 2016 όταν τρεις παλιές μονάδες 

έκλεισαν. Η κατανάλωση άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα είναι γενικώς 

σταθερή. 

 

Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει πέσει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Καθώς οι σεισμοί 

στην επαρχία του Groningen που προκλήθηκαν από την άντληση αερίου έθεσαν αυξημένους 

κινδύνους για την ασφάλεια, η κυβέρνηση ελάττωσε σταδιακά το μέγιστο όριο παραγωγής. 



Αυτό είχε τεράστια επίδραση στα εθνικά έσοδα από το φυσικό αέριο, στα οποία ασκήθηκαν 

ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις σαν αποτέλεσμα των καθοδικών τιμών του φυσικού αερίου. 

 

Η μέση ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στα σπίτια έδειξε μία καθοδική τάση από το 

2004. Η πραγματική κατανάλωση σχετίζεται εν μέρει με τη μέση εξωτερική θερμοκρασία 

και για αυτό το λόγο είναι απρόβλεπτη. Κάνοντας προσαρμογή λόγω των διαφορών 

θερμοκρασίας μεταξύ των ετών, υπήρξε μία μείωση γύρω στο 25% για την περίοδο από το 

2004. Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα νεόδμητα σπίτια υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης και μία αύξηση στις εναλλακτικές πηγές θερμότητας όπως το σύστημα 

τηλεθέρμανσης και οι αντλίες θέρμανσης, συνέβαλαν σε αυτήν τη μείωση. 

 

Η παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τον άνεμο, τη βιομάζα, 

την ηλιακή και την υδροηλεκτρική ενέργεια, αυξάνεται. Υπήρξε μία ετήσια αύξηση κατά 

15% το 2016. Ένας παράγοντας που συνέβαλε σημαντικά ήταν το καινούριο υπεράκτιο 

αιολικό πάρκο κοντά στο νησί του Schiermonnikoog με  δυνατότητα παραγωγής 600 MW. 

Το 2016, σχεδόν 13% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Ολλανδία παράχθηκε 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αύξηση πάνω από 11% σε σχέση με το 2015). 

 

Το 2016, σε σύγκριση με το 2006, υπήρχε μία μείωση κατά 50% στην κατανάλωση 

υγραερίου για οχήματα. Ένας κύριος λόγος για αυτό είναι ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων με 

υγραέριο έχει ελαττωθεί κατά το ήμισυ από το 2003. Η κατανάλωση βενζίνης έχει αυξηθεί, 

όπως την προηγούμενη χρονιά. Παρόλο που τα αυτοκίνητα που κινούνται με βενζίνη έχουν 

γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα 

καθώς αυξάνεται η οικονομία. Η κατανάλωση ντίζελ έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια. 

Η μεγάλη ανάπτυξη στην εναέρια κυκλοφορία έχει οδηγήσει τα επίπεδα κατανάλωσης 

κηροζίνης σε υψηλό ρεκόρ. Η κατανάλωση ήταν 2,5 % υψηλότερη το 2016 σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας. Το 

αεροδρόμιο Σκίπχολ λειτουργεί ως αεροπορικός κόμβος και ως στάση όπου αεροσκάφη 

χρειάζονται ανεφοδιασμό με καύσιμα. Αυτός ο ανεφοδιασμός καυσίμων απαιτεί μία 

συνολική ποσότητα ενέργειας ίσης με 165 petajoules (PJ), όσο το επίπεδο κατανάλωσης 

βενζίνης από οχήματα.  

 

 

Επιχειρήσεις 

 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ολλανδία έχει αυξηθεί σταθερά από το 2007 και ήταν 

πάνω από 1,6 εκατομμύρια στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου του 2007. Κάθε χρόνο από το 

2007, ο αριθμός των μονοπρόσωπων επιχειρήσεων αυξήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τον 

αριθμό επιχειρήσεων με άλλες νομικές δομές. Οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις είναι μία 

δημοφιλής νομική μορφή μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων. Πάνω από ένα τέταρτο όλων 

των μονοπρόσωπων επιχειρήσεων λειτουργούν σε υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων. 

 

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων βρίσκεται στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης 

επιχειρήσεων: 380.000  στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου του 2007, οι οποίες είναι συχνά 

μονοπρόσωπες επιχειρήσεις (ανεξάρτητοι έμποροι). Ο τομέας εμπορίου, μεταφοράς και 

ξενοδοχείων και εστιατορίων έρχεται δεύτερος στη σειρά με σχεδόν 320.000 επιχειρήσεις, 

ακολουθούμενος από τον τομέα της κυβέρνησης, εκπαίδευσης και φροντίδας και τον τομέα 

πολιτισμού, ψυχαγωγίας και άλλων υπηρεσιών, κάθε μία περιλαμβάνοντας γύρω στις 200 



επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι κτηματομεσιτικές δραστηριότητες είχαν το μικρότερο 

αριθμό επιχειρήσεων στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου του 2007 (25.000). 

 

Σχεδόν τα 2/3 όλων των επιχειρήσεων και των οργανισμών είναι ατομικές επιχειρήσεις ( 

μονοπρόσωπες επιχειρήσεις). Μία άλλη κοινή δομή επιχείρησης είναι η ιδιωτική εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης. Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, περισσότερες από μία στις 5 εταιρίες 

είχαν αυτή τη νομική μορφή. Μία στις δέκα είναι ομόρρυθμες εταιρίες. 

 

Το 2016,  5.000 εταιρίες έκλεισαν. Ο συνολικός αριθμός πτωχεύσεων το 2016 ήταν 17% 

χαμηλότερος από ότι το 2015. Είναι επίσης το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Όπως τα 

προηγούμενα χρόνια, οι περισσότερες πτωχεύσεις παρατηρήθηκαν στον τομέα του 

εμπορίου, ακολουθούμενος από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

 

 

Διεθνές εμπόριο  

 

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, η αξία των εισαγωγών και 

εξαγωγών αγαθών έπεσε κατακόρυφα το 2009. Το διεθνές εμπόριο σταδιακά ανέκαμψε μετά 

από εκείνο το σημείο και η αξία των εισαγωγών και εξαγωγών αυξήθηκε ξανά. Από το 2012, 

η αξία των εισαγωγών έχει κυμανθεί γύρω στα 375 δις ευρώ ενώ η αξία των εξαγωγών γύρω 

στα 425 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 

Η Ολλανδία εισήγαγε 381 δις ευρώ σε αξία αγαθά το 2016. Μηχανήματα και εξοπλισμός 

μεταφορών ήταν το 1/3 από αυτά. Ορυκτά καύσιμα και χημικά προϊόντα είχαν ένα μερίδιο 

14% το καθένα. Η ολλανδική αξία εξαγωγών αγαθών ήταν στα 432 δις ευρώ το 2016, εκ των 

οποίων σχεδόν το 30% ήταν λόγω των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μεταφορών. Τα 

χημικά προϊόντα αποτέλεσαν το 18% στην αξία εξαγωγών ενώ τα τρόφιμα και ζώντα ζώα 

σχεδόν 14%. Αγαθά παραχθέντα στην Ολλανδία είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην 

εξαγωγή τροφίμων και ζώντων ζώων. Στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό μεταφορών, η 

αξία των επανεξαγωγών ήταν η υψηλότατη. 

 

Το 2016, το κύριο μέρος εισαγωγών ολλανδικών προϊόντων προερχόταν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (54%). Αγαθά από τη Γερμανία αντιπροσώπευαν κατά πολύ την υψηλότερη αξία 

εισαγωγών ακολουθούμενη από το Βέλγιο, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

 

Το 2016 τα ¾ των συνολικών εξαγωγών προοριζόταν για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

πιο σημαντικός προορισμός είναι η Γερμανία (σχεδόν 100 δις ευρώ). Άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν από τη δεύτερη μέχρι την πέμπτη θέση των δέκα κορυφαίων 

προορισμών. Η αξία των εξαγωγών σε αυτές τις χώρες είναι ωστόσο σημαντικά χαμηλότερη 

από ό,τι οι εξαγωγές στη Γερμανία. Στην έκτη θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ο 

πρώτος προορισμός εκτός ΕΕ. 

 

Το 2016, η Ολλανδία εισήγαγε σχεδόν 150 δις ευρώ και εξήγαγε υπηρεσίες αξίας 160 δις 

ευρώ, 15% περισσότερες εισαγωγές και 7% περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με το 2014. Τα 

τελευταία τρία χρόνια, το διασυνοριακό εμπόριο στις υπηρεσίες - εισαγωγές και εξαγωγές-

έχει όλο και περισσότερο επικεντρωθεί στην ΕΕ. Το 2016, η ΕΕ αντιπροσώπευε το 66% των 

εξαγωγών υπηρεσιών και 56% των εισαγωγών υπηρεσιών. 

 

Το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών περιλαμβάνει μία ευρεία ποικιλία υπηρεσιών. Το 2016, γύρω 

στο μισό της αξίας αυτού του εμπορίου  - εισαγωγές και εξαγωγές-  αποτελείται από 



υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών και πληροφορικής καθώς επίσης και από άλλες 

υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι εισαγωγές αφορούν συχνά δικαιώματα 

εκμετάλλευσης (19%), για παράδειγμα καταβολές χρηματικών ποσών για το δικαίωμα 

χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις εξαγωγές, οι υπηρεσίες μεταφορών κατέχουν την 

τρίτη θέση με ένα μερίδιο 19%. Η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου στις υπηρεσίες η οποία 

καταγράφηκε το 2015, σχετιζόταν κυρίως με το ότι το εμπόριο στα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης άγγιξε την κορυφή εκείνη τη χρονιά.  

 

 

Μακροοικονομικές τάσεις 

 

Με υπολογισμό βάσει του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), η ολλανδική οικονομία 

αναπτύχθηκε κατά 2,2% το 2016, ένας ελαφρώς υψηλότερος ρυθμός σε σχέση με το 2015. 

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης από την οικονομική κρίση το 2008. 

Παράγοντες που συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την ανάπτυξη ήταν οι εγχώριες δαπάνες, οι 

επενδύσεις και η κατανάλωση. το 2016, σε αντίθεση με το 2015, το εμπορικό ισοζύγιο (η 

διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών) ήταν επίσης θετικό. 

 

Το 2016, η ολλανδική οικονομία αναπτύχθηκε με μεγαλύτερο ρυθμό από το μέσο κατά 

μήκος της ΕΕ (1.8%). Η ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ολλανδίας (2,2%) υπερέβη την ανάπτυξη 

στη Γερμανία  (1,9%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,8%). Η ανάπτυξη του ΑΕΠ ήταν επίσης 

χαμηλότερη στο Βέλγιο (1,2%) και στη Γαλλία (1,1%). 

 

Το 2016 τα έσοδα από τους φόρους και τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν πάνω 

από 17 δις ευρώ. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4 δις ευρώ, και ο 

ιδιωτικός τομέας πλήρωσε σχεδόν 5 δις ευρώ περισσότερα στη φορολογία επί των εταιριών. 

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και εισοδήματος που περιλάμβανε εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης ήταν σχεδόν 7 δις ευρώ υψηλότερος. Οι δημόσιες δαπάνες είδαν μία ελαφριά 

μείωση εν μέρει εξαιτίας της μείωσης κατά 3 δις ευρώ σε εισφορές στην ΕΕ η οποία 

πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η επιβάρυνση από τόκους μειώθηκε περίπου κατά 

ένα δις ευρώ λόγω των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων  και του ελαττωμένου χρέους. Το 2016, 

η κυβέρνηση είχε ένα γενικό πλεόνασμα για πρώτη φορά από το 2008, 2,9 δις ευρώ ή 0,4 

του ΑΕΠ. 

 

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή βελτιώθηκε περαιτέρω το 2016. Μειώθηκε κατά τους 

πρώτους λίγους μήνες του έτους αλλά ύστερα ανέκαμψε γρήγορα, αγγίζοντας το υψηλότερο 

επίπεδο για πάνω από εννέα χρόνια μέχρι το τέλος του 2016. Οι καταναλωτές το θεώρησαν 

ως ευνοϊκό χρονικό σημείο να κάνουν μεγάλες αγορές και ήταν θετικοί για τη δική τους 

οικονομική κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη 

καταναλωτική δαπάνη το 2016. 

 

Το 2016, η άντληση φυσικού αερίου παρήγαγε 2,4 δις ευρώ σε κυβερνητικά έσοδα. Αυτό 

είναι σχεδόν 13 δις  ευρώ χαμηλότερο από ό,τι το 2013 και το πιο χαμηλό επίπεδο από το 

1975. Τα έσοδα από το φυσικό αέριο συνέβαλαν κατά 0,8 % στα συνολικά έσοδα της 

κυβέρνησης, το χαμηλότερο μερίδιο από το 1969. 

 

Η πτώση στα έσοδα φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα 

περικοπών στην παραγωγή φυσικού αερίου. Οι επιζήμιες επιπτώσεις της άντλησης αερίου 

στην επαρχία του Χρόνιγκεν (σεισμός) οδήγησαν την κυβέρνηση σε καθοδική προσαρμογή 

του ανώτατου ορίου της παραγωγής αερίου. Ο ετήσιος όγκος άντλησης από κοιτάσματα 



φυσικού αερίου στην ολλανδική πλευρά της Βόρειας Θάλασσας έχει επίσης μειωθεί 

σταθερά. Η μείωση στα έσοδα της κυβέρνησης από την άντληση φυσικού αερίου είναι 

επιπλέον το αποτέλεσμα χαμηλότερων τιμών.  

 

 

Μεταποίηση 

 

Μετά από πτωτικά νούμερα στους κύκλους εργασιών επί εννέα συναπτά τρίμηνα, ο τζίρος 

στη μεταποίηση ανέβηκε κατά 1,1% το 2016. Η ραγδαία αύξηση καταγράφηκε στη 

βιομηχανία επίπλων: 8,2 %. Η ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών στις βιομηχανίες παραγωγής 

παραγώγων πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών και προϊόντων καουτσούκ και πλαστικών 

προϊόντων συνέβαλε στην ανοδική τάση στη βιομηχανία ως σύνολο. Παρά την αύξηση στο 

τέταρτο τρίμηνο, ο τζίρος στη μεταποίηση μειώθηκε κατά 2,9 % το 2016.  

 

Οι τιμές παραγωγής στη βιομηχανία ήταν 2,5 % πάνω το τέταρτο τρίμηνο 2016. Η 

συμφωνία OPEC ήταν υπεύθυνη για τις αυξήσεις τιμών στη βιομηχανία πετρελαίου. 

Επιπλέον, οι τιμές ανέβηκαν στις βιομηχανίες που παρήγαν (βασικά) μέταλλα, τρόφιμα και 

χημικά προϊόντα, καθώς επίσης και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η πιο ραγδαία πτώση 

τιμών παρατηρήθηκε στις βιομηχανίες ηλεκτροτεχνικών και μηχανημάτων: 2,9 %. Σε ετήσια 

βάση, ωστόσο, οι τιμές έπεσαν κατά 3,6%. 

 

Ο αριθμός των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν στη μεταποίηση έχει πέσει σημαντικά από το 

2013. Εκείνη τη χρονιά, 839 επιχειρήσεις πτώχευσαν έναντι μόνο 365 το 2016, 

αντιπροσωπεύοντας μία μείωση 56,5%. 

 

Από κάθε ένα ευρώ που κερδήθηκε από την ολλανδική μεταποιητική βιομηχανία, τα 70 

λεπτά προέρχονται από τις εξαγωγές. Το 2015, η μεταποίηση πρόσθεσε πάνω από 71 δις 

ευρώ σε αξία, εκ των οποίων σχεδόν 50 δις ευρώ οφείλονταν στις εξαγωγές. Η βιομηχανία 

χημικών εξαρτάται κατά 92% από αγορές του εξωτερικού. Αντιθέτως, η βιομηχανία επίπλων 

επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην εγχώρια ζήτηση. Η εξάρτηση από τις εξαγωγές 

φτάνει στο 29%. Η Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Ιταλία ήταν οι πιο σημαντικοί προορισμοί εξαγωγών το 2015, παρόμοια με 

το 2016.  

 

 

Τιμές 

 

Κατά την περίοδο του Ιανουαρίου του 2005-Δεκεμβρίου του 2016, οι τιμές κατασκευής 

αυξήθηκαν πάνω από 25%, ενώ οι τιμές στη βιομηχανία τροφίμων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 

40%. Εντός της βιομηχανίας τροφίμων, η πιο ραγδαία αύξηση τιμών σχετικά με τον 

Ιανουάριο του 2005, ήταν στα βρώσιμα έλαια και τα λίπη με 96%. 

 

Στο ξεκίνημα του 2017, οι τιμές των παραγωγών άρχισαν να αυξάνονται ξανά σχεδόν σε 

όλους τους τομείς μετά από μία τετραετή μείωση. Αυτή η τάση καθορίστηκε κυρίως από τις 

εξελίξεις στις τιμές στη βιομηχανία πετρελαίου η οποία κατέγραψε  μία ετήσια αύξηση 60% 

το πρώτο τρίμηνο. Οι τιμές στη βιομηχανία χημικών ανέβηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση. 

Οι τιμές των χημικών προϊόντων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές τιμών στη 

βιομηχανία πετρελαίου. 

 



Το 2016, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,4% κατά μέσο όρο σχετικά με ένα 

χρόνο πριν.  Το μέσο επίπεδο τιμής ήταν για αυτόν το λόγο πάνω από 6% υψηλότερο από 

ότι το 2007. Δεν έγιναν όλες οι υπηρεσίες πιο ακριβές. Οι τιμές μειώθηκαν σε μερικούς 

τομείς της αγοράς εντός του τομέα μεταφορών και αποθήκευσης καθώς επίσης και στον 

τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας. 

 

Το 2016, οι τιμές των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν κατά 1,9% 

κατά μέσο όρο, ένα σημάδι βιώσιμης ανάκαμψης από το 2015. Η δυσπραγία στις αγορές 

ακινήτων κατοικιών και για εμπορική χρήση έγινε αισθητή από όλους τους παρόχους 

υπηρεσιών στα χρόνια μετά το 2008: κτηματομεσίτες και αρχιτέκτονες υπέφεραν από 

πτωτικές τιμές. Οι κτηματομεσίτες βίωσαν τη μεγαλύτερη μείωση (12%) σχετικά με το 

2007. Μόνο οι υπηρεσίες μετακομίσεων έχουν περισσότερο ή λιγότερο επιστρέψει στα 

επίπεδα τιμών προ κρίσης του 2008. 

 

Ο πληθωρισμός στην Ολλανδία σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

ήταν κατά μέσο όρο 0,1% το 2016, ο χαμηλότερος πληθωρισμός από το 1997. Ο 

πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έφτασε στο 0,2 % σε ετήσια βάση.  

 

Το 2016, οι τιμές των ιδιοκατοικούμενων κατοικιών ήταν κατά μέσο όρο 5% πάνω από ότι 

το 2015. Τα γενικά επίπεδα τιμών στις αγορές για τα υπάρχοντα σπίτια στο Άμστερνταμ, την 

Ουτρέχτη και το Ρόττερνταμ έχουν ήδη ξεπεράσει τα προ-κρίσης επίπεδα. Οι τιμές των 

σπιτιών άγγιξαν ένα υψηλό ρεκόρ τον Αύγουστο του 2008, ακολουθούμενο από ένα χαμηλό 

ρεκόρ τον Ιούνιο του 2013 και μία ανοδική τάση έκτοτε. 

 

Το 2016, 215.000 κατοικίες πωλήθηκαν, ο υψηλότερος αριθμός συναλλαγών από το 1995. 

Αυτές οι συναλλαγές περιείχαν ένα ποσό ρεκόρ που υπερέβαινε τα 52 δις ευρώ. 

 

Εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια 

 

Το λιανικό εμπόριο πέτυχε στον κύκλο εργασιών αύξηση 1,9% και μία αύξηση στις 

πωλήσεις όγκου 1,4% το 2016. Ήταν το τρίτο έτος στη σειρά ανάπτυξης στον κύκλο 

εργασιών και αντιπροσώπευε την υψηλότερη αύξηση που καταγράφηκε ποτέ. Ωστόσο, ο 

κύκλος εργασιών ήταν ακόμα 4% κάτω από το πιο υψηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί πριν 

την κρίση (2008). Η μεγάλη ανάπτυξη το 2016 μπορεί να αποδοθεί στο αξιοσημείωτο 

τέταρτο τρίμηνο, όταν ο κύκλος εργασιών ανέβηκε κατά 4,3%. Ο όγκος των πωλήσεων 

αυξήθηκε επίσης κατά 3,2%. Συγκεκριμένα το λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων είχε 

καλή απόδοση. Οι καταναλωτές ξόδεψαν μεγάλα ποσά σε ρούχα, καταστήματα ειδών 

μαστορέματος και καταστήματα επίπλων. Για παντοπωλεία και μαγαζιά στο διαδίκτυο, ο 

κύκλος εργασιών αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό επίσης σχετικά με τα προηγούμενα 

τρίμηνα. 

 

Ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο συνέχισε να αυξάνεται το 2016, κατά 2,9% 

ετησίως. Στο τέταρτο τρίμηνο, η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών άγγιξε ακόμα το 7%. Όλοι 

οι τομείς κατέγραψαν μεγαλύτερο τζίρο στο τέλος του χρόνου. Τα υψηλότερα επίπεδα 

παρατηρήθηκαν στον τομέα πρώτων υλών, στο λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων ( 

ιδίως αθλητικά εμπορεύματα), εμπορεύματα μετάλλων (18,8%) και στον εξοπλισμό 

θέρμανσης (8,4%). 

 



Από την άλλη πλευρά, το εμπόριο στον εξοπλισμό Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών έδειξε μία διαφορετική ανάπτυξη  και κατέγραψε μία μείωση στον κύκλο 

εργασιών σχεδόν 2%. 

 

Ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών αυξήθηκε κατά 2% το 

2016 σχετικά με το προηγούμενο έτος. Το εμπόριο στα επιβατικά οχήματα κατέγραψε μία 

ελαφριά αύξηση στον κύκλο εργασιών, παρά τις πτωτικές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. 

Άλλοι υποτομείς της βιομηχανίας αυτοκινήτων πέτυχαν σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο 

εργασιών το 2016, ιδιαίτερα στο εμπόριο στα εταιρικά αυτοκίνητα (11%) και στις 

μοτοσυκλέτες (9%). Τα  σημεία εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και προμηθευτές αυτοκινήτων 

κατέγραψαν επίσης αύξηση.  

 

Ο αριθμός καταστημάτων λιανικής πώλησης έχει πέσει κατά 4,4% την τελευταία δεκαετία. 

Υπάρχουν κυρίως λιγότερα καταστήματα που πουλούν DVDs και CDs, φωτογραφικές 

μηχανές, καθώς επίσης και ρουχισμό για μωρά και παιδιά σχετικά με το 2007. Από την άλλη 

πλευρά, ο αριθμός των διαδικτυακών εμπόρων λιανικής έχει αυξηθεί πενταπλάσια αυτήν την 

περίοδο. Πολλά καταστήματα με υπολογιστές και μαγαζιά που πωλούν μικρό ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό, όπως DVD και CD players, έχουν κλείσει (20% μείωση από το 2007). 

 

Ο αριθμός των καταστημάτων ρουχισμού μειώθηκε κατά 5%, ενώ ο αριθμός των 

καταστημάτων τηλεφωνίας έχει αυξηθεί κατά 37% από το 2007. Ο αριθμός των 

πολυκαταστημάτων, των ιχθυοπωλείων και των καταστημάτων με μεταχειρισμένα αυξήθηκε 

πάνω από 30%. Τα καταστήματα με ρούχα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία όλων των 

καταστημάτων συμβατικού τύπου. 

 

Το 2016, οι Ολλανδοί καταναλωτές αγόρασαν αγαθά αξίας πάνω από ένα δις ευρώ μέσα από 

διαδικτυακά καταστήματα της ΕΕ: μία αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το 2015. Αυτοί 

κυρίως αγόρασαν αντικείμενα ρουχισμού και υποδήματα. Τα γερμανικά διαδικτυακά 

καταστήματα ήταν στην κορυφή της λίστας με ένα μερίδιο πάνω από 50% στο σύνολο όσον 

αφορά στην αγοραστική αξία. Η Μεγάλη Βρετανία ήρθε δεύτερη γύρω (12%), 

ακολουθούμενη από το Βέλγιο και την Ιταλία (περίπου 8% η καθεμία0. Το άλλο 20% 

δαπανήθηκε σε διαδικτυακά καταστήματα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγορές 

μέσω διαδικτύου είναι εκείνες οι οποίες γίνονται από Ολλανδούς καταναλωτές από εταιρίες 

ευρισκόμενες εντός της ΕΕ αλλά εκτός της Ολλανδίας. 

 

Το 2016, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον κύκλο 

εργασιών για δέκα χρόνια (6,5%). Αυτό αντιπροσωπεύει μία αύξηση 18,7% σχετικά με το 

2007. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη κύκλου εργασιών πραγματοποιήθηκε από σνακμπαρ 

(36,6%), ακολουθούμενη από εστιατόρια (21,9%) και ξενοδοχεία (20,1%). Ωστόσο, ο 

κύκλος εργασιών μειώθηκε για τις καφετέριες κατά 2% το 2016 σχετικά με το 2006. Ο 

όγκος των πωλήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 25% καθώς οι τιμές ανέβηκαν ραγδαία (σχεδόν 

30%).  

 

Τα σνάκμπαρς, τα οποία περιλαμβάνουν αλυσίδες ταχυφαγείων, υπηρεσίες διανομής 

τροφίμων, εστιατόρια ελαφριών φαγητών και καταστήματα που πωλούν παγωτά, 

πραγματοποίησαν σχεδόν 10% μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2016, τη 

μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2006. Ο όγκος των αναψυκτικών που πωλήθηκαν 

κατείχαν το 7,5 % αυτής της αύξησης.  

 



Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία ανέβηκε κατά 3 εκ. το 2016, από 41,6 

εκατομμύρια 2015 στα 44,6 εκ. Η αύξηση στις διανυκτερεύσεις ήταν σχεδόν ισομερώς 

κατανεμημένη μεταξύ Ολλανδών και ξένων επισκεπτών. 

 

 

Μεταφορές 

 

Το 2016, οι ολλανδικές εταιρίες μεταφορών κατέγραψαν μία μείωση κατά 0,3% στον κύκλο 

εργασιών σχετικά με την προηγούμενη χρονιά. Ήταν η πρώτη μείωση στον κύκλο εργασιών 

από το 2009. Ενώ ο κύκλος εργασιών έπεσε στις πλωτές μεταφορές και στην αεροπορία, 

αυξήθηκε αντιθέτως, στη μεταφορά εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 

σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών). Η μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών το 

2016 καταγράφηκε από τις εταιρίες μετακομίσεων και τις εταιρίες ταχυμεταφορών. 

Ολλανδικά φορτηγά κουβάλησαν 657 εκ. τόνους εμπορευμάτων το 2016 (αύξηση 2,5% σε 

σχέση με το 2015). Η αύξηση οφειλόταν εξ ολοκλήρου στις εγχώριες μεταφορές (4%), ενώ 

οι διεθνείς οδικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 3,3% το 2016. Τα μισά όλων των 

εμπορευμάτων στις οδικές μεταφορές είναι αγροτικά προϊόντα και προϊόντα τροφίμων ή 

υλικά κατασκευής. 

 

Το 2016, ο συνολικός όγκος των εμπορευματικών μεταφορών προς και από ολλανδικά 

αεροδρόμια αυξήθηκε πάλι μετά από μία ελαφρά μείωση το 2015. Αυτή η αύξηση 

περιορίστηκε στις μεταφορές εντός Ευρώπης. Οι διηπειρωτικές εμπορευματικές μεταφορές 

είδαν μία μείωση όγκου 2,4% το 2016. Οι αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων είναι 

πρωταρχικά διηπειρωτικές (86%), ωστόσο αυτό το μερίδιο μειώνεται συνεχώς τα τελευταία 

χρόνια. Ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται από σιδηροδρομικούς μεταφορείς το 

2016 υπερέβη τα 42 εκ. τόνους. Αυτό αντιπροσώπευε μία αύξηση 4,5 εκ. τόνων το 2015. Οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν αναπτυχθεί σταθερά από το 2012, εξ ολοκλήρου λόγω των 

διεθνών μεταφορών. Μεταξύ του 2012 και του 2016, οι μεταφορές στο εξωτερικό 

αναπτύχθηκαν πάνω από 11% και οι μεταφορές στο εσωτερικό κατά 20%. 

 

Το 2016, οι εταιρίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας μετέφεραν 366 εκ. τόνους αγαθών. Η 

εσωτερική ναυσιπλοΐα  αντιπροσώπευε 66,7 εκ. τόνους. Πάνω από το  90% αυτών των 

αγαθών μεταφέρθηκαν μέσω ποταμών από το Βέλγιο ή τη Γερμανία. Η εσωτερική 

ναυσιπλοΐα από το Βέλγιο κυρίως αποτελείται από διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου. 

Αποστολές από τη Γερμανία κυρίως περιλαμβάνουν εμπορευματοκιβώτια και ορυκτά όπως 

άμμο και χαλίκι. 

 

Μετά από μία αύξηση τριών ετών, ο όγκος των αγαθών που ξεφορτώθηκαν σε ολλανδικά 

λιμάνια μειώθηκε το 2016 στα 398 εκ. τόνους, 2% λιγότερο σε σχέση με το 2015. Το κύριο 

μέρος αγαθών που εκφορτώθηκαν στα ολλανδικά λιμάνια ήταν αργό πετρέλαιο και προϊόντα 

πετρελαίου με έναν όγκο 164 εκ. τόνων αντιπροσωπεύοντας μία ετήσια μείωση σχεδόν 3%. 

Μία άλλη ετήσια μείωση μεταξύ των αγαθών που εκφορτώθηκαν το 2016 παρουσίασαν οι 

μεταφορές άνθρακα (5%). 

 

 

 
 


