
Αύξηση του ΑΕΠ της Ολλανδίας κατά  3,1%  το 2017. 

 

 

Σύμφωνα με εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας (CBS) η οποία βασίζεται 

στα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας 

σημείωσε ρυθμό αύξησης 0,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 

του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Με τη δημοσίευση των στοιχείων για 

το τέταρτο τρίμηνο του 2017, είναι επίσης διαθέσιμος ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 

σύνολο του 2017. Το περασμένο έτος το ολλανδικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,1%, 

παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε δέκα χρόνια, από το 2007, όταν η αύξηση του 

ΑΕΠ ανήλθε σε 3,7%. 

 

Η ανάπτυξη ήταν διάχυτη: τόσο οι επενδύσεις, όσο και οι εξαγωγές και η κατανάλωση 

αυξήθηκαν. Το 2017 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6%. Οι υψηλότερες επενδύσεις 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε ακίνητα και συγκεκριμένα σε κατοικίες. Οι επιχειρήσεις 

επένδυσαν περισσότερο σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις ενώ αυξήθηκαν και οι 

επενδύσεις σε επιβατικά αυτοκίνητα και εμπορικά κτίρια. Αυτές οι υψηλότερες επενδύσεις 

συμβαδίζουν με το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης των Ολλανδών επιχειρηματιών όσον 

αφορά στις προοπτικές της οικονομίας. 

 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,5% το 2017. Οι ολλανδικές 

εταιρείες εξήγαγαν κυρίως περισσότερα μηχανήματα και συσκευές σε σχέση με το 2016. 

Οι εξαγωγές χημικών προϊόντων ήταν επίσης υψηλότερες. Οι επανεξαγωγές (δηλαδή οι 

εξαγωγές εισαγόμενων προϊόντων) αυξήθηκαν ελαφρώς ταχύτερα από ό,τι οι εξαγωγές 

ολλανδικών προϊόντων. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν με βραδύτερο 

ρυθμό από τις εξαγωγές (4,9%).  

 

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,8% το 2017. Οι καταναλωτές δαπάνησαν 

κυρίως περισσότερα για τις ηλεκτρικές συσκευές, τα είδη ένδυσης και τα είδη επίπλωσης 

για κατοικίες αλλά λιγότερα για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι Ολλανδοί καταναλωτές 

δαπάνησαν επίσης περισσότερα για υπηρεσίες, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες 

αναψυχής. Οι δαπάνες για υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των 

συνολικών εγχώριων καταναλωτικών δαπανών. Η αυξημένη κατανάλωση συμβαδίζει με 

την αύξηση της απασχόλησης και την περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας.  

 

Ως προς τους διάφορους τομείς της οικονομίας, οι τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών 

και των κατασκευών σημείωσαν την ισχυρότερη ανάπτυξη το 2017. Η βιομηχανία 

σημείωσε επίσης αύξηση της παραγωγής σε σχέση το 2016. Η παραγωγή μηχανημάτων, 

συσκευών και εξοπλισμού μεταφορών αυξήθηκε ιδιαίτερα. Ο κλάδος των ορυχείων και 

λατομείων, ωστόσο, υποχώρησε εκ νέου σε ετήσια βάση. 

 

 

 


