
 

Βελτίωση της οικονομίας της Ολλανδίας. 

 

 

Όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, σύμφωνα με το Business 

Cycle Tracer, το οποίο αποτελεί  ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την 

παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών εξελίξεων 

χρησιμοποιώντας δεκατρείς βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες, η οικονομική 

κατάσταση βελτιώνεται περαιτέρω το Φεβρουάριο.  

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε τον Ιανουάριο στο υψηλότερο 

επίπεδο για περισσότερα από 9 χρόνια. Η αύξηση τον Ιανουάριο οφείλεται στην θετική 

διάθεση μεταξύ των καταναλωτών για το οικονομικό κλίμα.  

Ο δείκτης εμπιστοσύνης του παραγωγού έφθασε το υψηλότερο επίπεδο για σχεδόν 9 

χρόνια. Οι κατασκευαστές είναι πολύ πιο θετικοί όσον αφορά τις προβλέψεις για 

μελλοντικές παραγγελίες.  

Οι δύο ανωτέρω δείκτες είναι  πάνω από το επίπεδο του μακροπρόθεσμου μέσου όρου 

τους.  

Οι καταναλωτικές δαπάνες το 4
ο
 τρίμηνο του 2016 ήταν αρκετά πάνω από το επίπεδο του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2015 και παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση σε 9 χρόνια. 

Οι Ολλανδοί καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα για τα είδη ένδυσης, αυτοκίνητα και 

ηλεκτρικές συσκευές. 

Λόγω των σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, η  

κατανάλωση φυσικού αερίου ήταν σημαντικά υψηλότερη. Οι καταναλωτές ξόδεψαν 

επίσης περισσότερο σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές 

υπηρεσίες.  

 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν ταχύτερα στο 4
ο
 τρίμηνο του 2016 από 

ό, τι στο 3
ο 

τρίμηνο. Οι εξαγωγές χημικών προϊόντων, φυσικού αερίου και - σε μικρότερο 

βαθμό - μηχανημάτων και προϊόντων διατροφής, ήταν πάνω από το επίπεδο του 

περασμένου έτους. Οι επανεξαγωγές (εξαγωγές εισαγόμενων προϊόντων) αυξήθηκαν 

ταχύτερα από τις εξαγωγές των προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ολλανδία.  

Στο 4
ο
 τρίμηνο του 2016 οι επενδύσεις μειώθηκαν για πρώτη φορά σε περίπου τρία 

χρόνια, ιδίως σε αεροσκάφη και αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, αλλά οι επενδύσεις σε 

ακίνητα αυξήθηκαν σημαντικά, αν και λιγότερο από ό, τι στο 3
ο 
τρίμηνο.  

Η μέση ημερήσια παραγωγή που παράγεται από την ολλανδική κατασκευαστική 

βιομηχανία ήταν 4,7 % υψηλότερη το Δεκέμβριο του 2016 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 

του 2015. Ο ρυθμός αύξησης ήταν υψηλότερος από ότι το Νοέμβριο.  



Ο αριθμός των εταιρειών που κήρυξαν πτώχευση μειώθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο του 

2017 σε σχέση με το Δεκέμβριο 2016 . 

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που κατέχονται από τους εργαζόμενους και τους 

αυτοαπασχολούμενους αυξήθηκαν κατά 53.000 στο 4
ο
 τρίμηνο του 2016, η πιο 

σημαντική αύξηση σε 5 χρόνια.  

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, υπήρχαν 10,1 εκ. θέσεις εργασίας. Ο αριθμός των 

θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί για έντεκα τρίμηνα στη σειρά. Από το 1
ο
 τρίμηνο του 2014 

, συνολικά 306.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί: 278.000 θέσεις εργασίας 

των εργαζομένων και 28.000 θέσεις εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους. 

Στο 4
ο
 τρίμηνο του 2016 η ανεργία μειώθηκε κατά 29.000 σε σχέση με το 3

ο
 τρίμηνο. Το 

ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε από 5,8% σε 5,5%. Η μείωση της ανεργίας είναι 

αισθητή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,5% στο 4
ο
 τρίμηνο του 2016 σε 

σχέση με το 3
ο
 τρίμηνο του 2016. Οι εξαγωγές και η κατανάλωση των νοικοκυριών ήταν 

οι κύριοι παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 

2,3 % κατά το 4
ο
 τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το 3

ο 
ο τρίμηνο του 2015. 

 


