
Η ανάπτυξη της ολλανδικής οικονομίας το 2017. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, το ΑΕΠ της 

Ολλανδίας αυξήθηκε κατά 3,2% το 2017. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις 

εξαγωγές, αλλά συνέβαλαν επίσης σημαντικά οι πάγιες επενδύσεις και η κατανάλωση. 

Η οικονομική ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά το 2007 ήταν και πάλι υψηλότερη από 3%. Η 

συμβολή των επανεξαγωγών ήταν σημαντική, ωστόσο, η συνεισφορά της αύξησης των 

εξαγωγών ολλανδικών προϊόντων ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των επανεξαγωγών. Οι 

εγχώριες δαπάνες συνέβαλαν επίσης στην αύξηση του ΑΕΠ.  

Η ολλανδική οικονομία αναπτύχθηκε επίσης ταχύτερα τα τελευταία τρία χρόνια από ό,τι οι 

οικονομίες των γειτονικών χωρών. Από την άλλη πλευρά, η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης που 

ξεκίνησε το 2011, διήρκεσε περισσότερο στην Ολλανδία και ήταν επίσης βαθύτερη σε σχέση 

με τις γειτονικές χώρες.  

Το 2017, η ολλανδική οικονομία αυξήθηκε κατά μέσο όρο περισσότερο από 11% σε σύγκριση 

με το 2009. Η γερμανική οικονομία αυξήθηκε κατά 18% την ίδια περίοδο ενώ η οικονομία της 

Ε.Ε. αυξήθηκε σχεδόν κατά 13%. Ωστόσο, η Ολλανδία υπερέβη τη Γαλλία και το Βέλγιο τα 

τελευταία χρόνια από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η προστιθέμενη αξία στην βιομηχανία αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με το 2016. 

Το 2017, υπήρξε μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 101.000 και ο συνολικός αριθμός των 

ανέργων ανήλθε σε 438.000. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 6% στο 4,9% ενώ το 2008 

όταν άρχισε η κρίση το ποσοστό αυτό ήταν 3,7%. Μια τέτοια μεγάλη πτώση συνέβη πρώτη 

φορά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αριθμός των κενών θέσεων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο 

μετά το ρεκόρ το 2008. Επίσης, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων μειώθηκε σε 161.000 ενώ 

το 2016 ήταν 216.00. 

Το καθαρό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,5% το 2017 

(οικογενειακό εισόδημα μετά από φόρους και ασφάλιστρα που διατίθεται για κατανάλωση ή 

αποταμίευση). Η αύξηση του εισοδήματος ήταν θετική για τέταρτη συνεχή χρονιά, ωστόσο, 

ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος όταν το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε 

κατά 2,3%. Το καθαρό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε λιγότερο γρήγορα από ότι το 

ΑΕΠ. 
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