
Σύνθεση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών της Ολλανδίας κατά τα τελευταία έτη. 

 

Σε έκδοση του Κέντρου Εξειδίκευσης για την Παγκοσμιοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας 

της Ολλανδίας όσον αφορά στην σύνθεση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών της 

Ολλανδίας κατά τα τελευταία έτη τονίζονται τα εξής: 

Γενικά 

Το εμπόριο της Ολλανδίας με τον υπόλοιπο κόσμο παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

ποικιλομορφίας. Η ποικιλομορφία αυτή εκφράζεται όχι μόνο στα είδη αγαθών και 

υπηρεσιών που διακινούνται, αλλά και στις βιομηχανίες και στους κορυφαίους κλάδους που 

διεξάγουν διεθνείς συναλλαγές. Ενδιαφέρον αποτελεί το πώς κατανέμονται οι εισαγωγές και 

οι εξαγωγές ανά είδος αγαθών και υπηρεσιών, σε ποιο βαθμό παρήχθησαν στην Ολλανδία, 

ποιες βιομηχανίες και κορυφαίοι κλάδοι εμπορεύονται πολλά αγαθά και υπηρεσίες, πως 

είναι διασκορπισμένες γεωγραφικά σε ολόκληρη τη χώρα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, πόσο 

σημαντικοί είναι οι διάφοροι κόμβοι μεταφορών και τα λεγόμενα «brainport» (χώροι για την 

καινοτομία).  

Κατά μέσο όρο, το 56% των αγαθών που εξήχθησαν το 2018 κατασκευάστηκαν στην 

Ολλανδία. Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε ελαφρώς κατά την περίοδο 2010-2018. Το μερίδιο των 

προϊόντων που κατασκευάστηκαν στην Ολλανδία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ομάδων 

αγαθών. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφοράς είχαν τα μεγαλύτερα μερίδια, ενώ τα 

μικρότερα μερίδια είχαν οι κατηγορίες: ποτά και καπνός και λάδια και λίπη ζωικής 

προέλευσης. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφοράς είναι η μεγαλύτερη κατηγορία 

τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. Όσον αφορά στις εισαγωγές και στις εξαγωγές 

υπηρεσιών, οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες είναι οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και η χρήση 

πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Πάνω από το 80% των εξαγωγών αγαθών αντιπροσώπευαν οι μεταποιητικές βιομηχανίες και 

το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Το μερίδιο των προϊόντων που κατασκευάστηκαν στην 

Ολλανδία είναι υψηλότερο στους κλάδους των κατασκευών, της γεωργίας, της εξόρυξης και 

λατομείων και της μεταποίησης. Οι τομείς της μεταποίησης και της χονδρικής / λιανικής 

πώλησης ήταν οι πρώτοι όσον αφορά στις εισαγωγές αγαθών. Όσον αφορά στις εξαγωγές 

υπηρεσιών, οι τομείς παροχής συμβουλών και έρευνας, μεταφοράς και αποθήκευσης, 

ενημέρωσης και επικοινωνίας και χονδρικής και λιανικής ήταν υπεύθυνοι για περισσότερο 

από το 70% των εξαγωγών υπηρεσιών. 

Περίπου το 39% των συνολικών εξαγωγών αγαθών το 2018 οφείλονταν στους λεγόμενους 

κορυφαίους τομείς. ( Το 2011, η ολλανδική κυβέρνηση σε διαβούλευση με τον ιδιωτικό 

τομέα και επιστημονικά ιδρύματα προσδιόρισε εννέα τομείς ως κορυφαίας σπουδαιότητας 

για την ολλανδική οικονομία στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής βιομηχανικής πολιτικής. Αυτοί 



έναι: Agri-food, Water, Life sciences and health, Chemicals, High tech, Energy, Logistics, 

Creative industries ). Οι κορυφαίοι κλάδοι High Tech και Chemicals αντιπροσώπευαν 

σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών των κορυφαίων τομέων. Κατά μέσο όρο, πάνω από τα τρία 

τέταρτα των προϊόντων που εξήχθησαν από τους κορυφαίους τομείς κατασκευάστηκαν στην 

Ολλανδία. Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κορυφαίων τομέων. 

Κατά μέσο όρο, το 87% όλων των αγαθών που εξήχθησαν από τον κορυφαίο κλάδο Agri-

food κατασκευάστηκαν στην Ολλανδία ενώ για τον κορυφαίο κλάδο Life Sciences & Health 

το ποσοστό ήταν μόνο 59%. Οι κορυφαίοι τομείς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ όλων 

των εξαγωγών υπηρεσιών. Το 2017, οι δύο μεγαλύτεροι κορυφαίοι κλάδοι ήταν οι Logistics 

και High Tech.  

Όσον αφορά την τοποθεσία των επιχειρήσεων, οι εξαγωγείς αγαθών συγκεντρώνονται στις 

επαρχίες Zuid-Holland, Noord-Brabant και Noord-Holland. Μαζί, αυτές οι επαρχίες εξάγουν 

περισσότερο από το 60% των συνολικών εξαγωγών αγαθών. Η Zuid-Holland εξάγει κυρίως 

ορυκτά καύσιμα, στην Noord-Brabant και στην Noord-Holland η έμφαση δίνεται στην 

εξαγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών. Αυτές οι τρεις επαρχίες έχουν επίσης 

έναν αριθμό κόμβων μεταφοράς και καινοτομίας. Η Zuid-Holland διαθέτει το λιμάνι του 

Ρότερνταμ, η Noord-Brabant διαθέτει ένα τεχνολογικό σύμπλεγμα γύρω από το Αϊντχόβεν 

ενώ η Noord-Holland διαθέτει το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ και το λιμάνι του 

Άμστερνταμ. Σχεδόν το 14% των συνολικών εξαγωγών ολλανδικών προϊόντων το 2018 

δημιουργήθηκαν από εταιρείες εντός και γύρω από το Ρότερνταμ ενώ στην ευρύτερη 

περιοχή του Άμστερνταμ ήταν πάνω από 13%. 

Η εξαγωγή υπηρεσιών είναι - όπως και τα εμπορεύματα - συγκεντρωμένη στις επαρχίες 

Zuid-Holland, Noord-Holland και Noord-Brabant. Μαζί, αυτές οι τρεις επαρχίες 

αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 80% όλων των εξαγωγών υπηρεσιών το 2017. Το 

2017, σχεδόν το 60% της συνολικής εξαγωγικής αξίας των υπηρεσιών οφειλόταν στις 

περιφέρειες της ευρύτερης περιοχής του Άμστερνταμ και του Rijnmond και της περιοχής 

εντός και γύρω από το Αϊντχόβεν.  

 

Εξαγωγές αγαθών ανά τύπο προϊόντος 

Όσον αφορά τον όγκο, οι εξαγωγές αγαθών υπερβαίνουν κατά πολύ τις εξαγωγές 

υπηρεσιών. Το 2018, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 496 δις ευρώ, ενώ οι εξαγωγές 

υπηρεσιών ανήλθαν σε 206 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά αντιπροσώπευαν πάνω 

από το 70% των συνολικών εξαγωγών έναντι λιγότερο από 30% των υπηρεσιών. Ο όγκος 

των εξαγωγών αγαθών οφείλεται σε εταιρείες που εξάγουν κάθε χρόνο. Περίπου το 16% των 

εταιρειών αντιπροσώπευαν το 80% των εξαγωγών αγαθών.  

Η αξία των εξαγωγών αγαθών είναι η υψηλότερη στην κατηγορία «μηχανήματα και 

εξοπλισμός μεταφορών»  -  141,9 δις ευρώ το 2018. Αυτό αποτελεί το 29% των συνολικών 



εξαγωγών αγαθών. Ο τομέας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μεταφορών 

περιλαμβάνει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, εξοπλισμό 

γραφείου και μηχανοκίνητα οχήματα. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ήταν τα 

μεταποιημένα αγαθά - 101 δις ευρώ - που ισοδυναμεί με το 20% των συνολικών εξαγωγών 

αγαθών. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν χαρτί και χαρτόνι, ρούχα, μέταλλα και οπτικά και 

ιατρικά όργανα. 

Κατά μέσο όρο, το 56% των αγαθών που εξήχθησαν το 2018 ήταν ολλανδικά ενώ τα 

υπόλοιπα ήταν επανεξαγωγές. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική επειδή τα κατασκευασμένα 

στην Ολλανδία προϊόντα παράγουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από τις επανεξαγωγές 

προϊόντων. Το μερίδιο αυτό έχει αυξηθεί ελαφρά με τα χρόνια. Υπήρχαν δύο έτη που 

παρουσίασαν ελαφρά αύξηση του μεριδίου των εγχώριων εξαγωγών, το 2011 και το 2015. 

Τα δύο αυτά έτη, η Ολλανδία επωφελήθηκε περισσότερο από την αύξηση της ανάπτυξης 

του παγκόσμιου εμπορίου. 

Υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αγαθών όσον αφορά το μερίδιο των 

εξαγωγών αγαθών που κατασκευάστηκαν στην Ολλανδία. Αυτό ήταν υψηλότερο για τα 

ποτά και τον καπνό καθώς και για τα τρόφιμα. Κατά την περίοδο 2010-2018, τα ολλανδικά 

μεταποιημένα αγαθά ήταν 78,3% ποτά και καπνός και 73,7% τρόφιμα. Την ίδια περίοδο, τα 

μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφοράς καθώς και τα μεταποιημένα προϊόντα είχαν τα 

χαμηλότερα μερίδια με μέσο όρο 40,8% και 45% αντίστοιχα. Τα μεταποιημένα προϊόντα 

περιλαμβάνουν έπιπλα, ρούχα και όργανα μέτρησης.   

Κατά την περίοδο 2010-2018, υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση των εξαγωγών αγαθών που 

κατασκευάστηκαν στην Ολλανδία. Το μερίδιο των μηχανημάτων και του μεταφορικού 

εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 4,6% ενώ το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων μειώθηκε κατά 

3,7%. Το αυξανόμενο μερίδιο των μηχανημάτων και του μεταφορικού εξοπλισμού 

οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες εξαγωγές εγχωρίων επιβατικών αυτοκινήτων, 

φορτηγών και μοτοσυκλετών. Το μειούμενο μερίδιο των ορυκτών καυσίμων στην πτώση 

των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων. Οι επανεξαγωγές παρουσίασαν αντίστροφη πορεία: 

το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά 4,4% ενώ το μερίδιο των μηχανημάτων 

και του εξοπλισμού μεταφορών μειώθηκε κατά 4,9%. Για τον τομέα των καυσίμων αυτό 

οφειλόταν κυρίως στα πετρελαϊκά προϊόντα ενώ για τον τομέα των μηχανημάτων και του 

εξοπλισμού μεταφορών η πτώση οφειλόταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, εξοπλισμό γραφείου 

και ανταλλακτικά και τηλεοπτικούς δέκτες. 

 

Εξαγωγές αγαθών ανά βιομηχανία  

Περισσότερο από το 80% των συνολικών εξαγωγών αγαθών πραγματοποιείται στους 

κλάδους της μεταποίησης και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Οι κύριοι εξαγωγείς 

είναι η βιομηχανία τροφίμων, η χημική βιομηχανία και η βιομηχανία μηχανημάτων. 



Σημειώνεται ότι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο δεν παράγει κατά κανόνα αγαθά, αλλά 

αγοράζει τα εμπορεύματα από τον κατασκευαστή, τα αποθηκεύει και στη συνέχεια τα 

εμπορεύεται. Οι χονδρέμποροι ενεργούν ως μεσάζοντες για εταιρείες που δεν εξάγουν οι 

ίδιοι απευθείας. Σε αυτό το ρόλο βοηθούν ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν γνώσεις για τις διεθνείς αγορές, δυσκολεύονται να βρουν διεθνείς πελάτες και 

θεωρούν υπερβολικά υψηλό τον κίνδυνο των συναλλαγών στις διεθνείς αγορές. Με αυτόν 

τον τρόπο, επιτρέπουν σε αυτές τις εταιρείες να επωφεληθούν από το διεθνές εμπόριο χωρίς 

να χρειαστεί να αναλάβουν το κόστος των εξαγωγών τους.  

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων βιομηχανιών όσον αφορά τα μερίδια 

των εξαγωγών αγαθών που παρήχθησαν στην Ολλανδία (μη επανεξαγωγών). Το 2018, το 

μερίδιο ήταν το υψηλότερο στους τομείς των κατασκευών, της γεωργίας, της εξόρυξης και 

λατομείων και της μεταποίησης. Στον τομέα της μεταποίησης, οι βιομηχανίες με 

περισσότερες από 85% εξαγωγές αγαθών που παρήχθησαν στην χώρα, περιλαμβάνουν 

βασικά μέταλλα, χαρτί και χαρτόνι, χημικά προϊόντα, μηχανήματα, ξύλο και έπιπλα, 

τρόφιμα και ποτά, καουτσούκ και πλαστικά.  

 

Εξαγωγές αγαθών από τους κορυφαίους τομείς  

Τέσσερις παράγοντες καθορίζουν τους λόγους για τους οποίους οι τομείς αυτοί 

χαρακτηρίστηκαν ως κορυφαίοι: είναι έντασης γνώσης, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, 

σε πολλές περιπτώσεις διέπονται από ειδική νομοθεσία που συμβάλει σημαντικά στην 

επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου το 39% 

των συνολικών αγαθών που εξήχθησαν το 2018 οφείλονταν στους κορυφαίους τομείς. Το 

2018, οι κορυφαίοι κλάδοι της υψηλής τεχνολογίας και χημικών ξεχώρισαν με εξαγωγές 

αξίας 59 δις ευρώ και 40 δις ευρώ αντίστοιχα.   

Οι κορυφαίοι τομείς εξήγαγαν σημαντικά περισσότερα ολλανδικά μεταποιημένα προϊόντα 

από τους λοιπούς τομείς: το 76% των αγαθών που εξήχθησαν από τους κορυφαίους κλάδους 

το 2018 ήταν ολλανδικά ενώ αυτό ήταν μόνο 43% για τους μη κορυφαίους τομείς. Την 

περίοδο 2010-2018, κατά μέσο όρο η αύξηση των εξαγωγών των κορυφαίων τομέων (3,6%) 

ήταν χαμηλότερη από ό,τι στις συνολικές εξαγωγές αγαθών (3,8%).  

 

Εξαγωγές αγαθών ανά γεωγραφική περιοχή   

Η θέση των εξαγωγέων δείχνει ότι η εξαγωγή εμπορευμάτων συγκεντρώνεται σε τρεις 

επαρχίες: Zuid-Holland, Noord-Brabant και Noord- Holland. Μαζί, αυτές οι επαρχίες 

εξάγουν περισσότερο από το 60% των συνολικών αγαθών. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορές 

στη σύνθεση των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη αγαθών. Οι εξαγωγές της Zuid-Holland 



ήταν κυρίως ορυκτά καύσιμα, στη Noord-Brabant και στη Noord-Holland, μηχανήματα και 

εξοπλισμός μεταφορών.  

 

Εξαγωγές υπηρεσιών ανά κατηγορία  

Οι “άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες” ήταν το 2018 η μεγαλύτερη κατηγορία στις εξαγωγές 

υπηρεσιών  η οποία περιλαμβάνει την έρευνα και την ανάπτυξη, επαγγελματικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης καθώς και τις τεχνικές και άλλες υπηρεσίες 

συνδεδεμένες με το εμπόριο. Μαζί με τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι άλλες 

επιχειρηματικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ όλων των 

εξαγωγών υπηρεσιών. 

Η σύνθεση των εξαγωγών υπηρεσιών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Κατά την περίοδο 

2014-2018,  το μερίδιο των λοιπών επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 3,3%  και το 

μερίδιο των υπηρεσιών μεταφορών μειώθηκε κατά 3%. 

 

Εξαγωγές υπηρεσιών κατά κορυφαίο τομέα  

Οι κορυφαίοι κλάδοι αντιπροσώπευαν το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών. Το 

2017, οι δύο μεγαλύτεροι κορυφαίοι τομείς ήταν τα Logistics και τα Συστήματα και Υλικά 

Υψηλής Τεχνολογίας. Μαζί, οι δύο αυτοί τομείς αντιπροσώπευαν το 62% των εξαγωγών 

υπηρεσιών από τους κορυφαίους κλάδους το 2017. Το 40% της αύξησης των εξαγωγών 

κορυφαίων υπηρεσιών κατά την περίοδο 2012-2017 οφείλεται στον τομέα της υψηλής 

τεχνολογίας. 

 

Εξαγωγές υπηρεσιών ανά γεωγραφική περιοχή   

Πάνω από το 80% των εξαγωγών υπηρεσιών το 2017 προερχόταν από την Zuid-Holland, 

την Noord-Brabant και την Noord-Holland. Υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην αύξηση των 

εξαγωγών υπηρεσιών μεταξύ των επαρχιών κατά την περίοδο 2012-2017. Η μέση αύξηση 

των εξαγωγών υπηρεσιών ήταν 13% στην Noord-Holland και μόνο 4% στο Noord-Brabant. 

Οι κόμβοι μεταφορών και τα κέντρα καινοτομίας συντελούν επίσης στην τόνωση των 

εξαγωγών υπηρεσιών. Το 2017, σχεδόν το 60% των συνολικών εξαγωγών ολλανδικών 

υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν σε μια περιοχή που διέθετε τέτοιους κόμβους μεταφορών. Η 

ευρύτερη περιοχή του Άμστερνταμ ήταν πιο σημαντική από αυτή την άποψη από την 

περιοχή του Ρότερνταμ. Το 2017, σχεδόν το 40% των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών 

πραγματοποιήθηκε από εταιρείες που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Άμστερνταμ και 

14% από εταιρείες που εδρεύουν στην περιοχή του Ρότερνταμ. Οι τρεις μεγαλύτερες 



κατηγορίες εξαγωγών υπηρεσιών στην περιοχή του Άμστερνταμ ήταν τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, η τεχνολογία των πληροφοριών και οι αεροπορικές μεταφορές. Οι εξαγωγές 

υπηρεσιών στην περιοχή του Ρότερνταμ επικεντρώνονται σε πολύ διαφορετικούς τομείς. Οι 

τρεις κύριες κατηγορίες εξαγωγών υπηρεσιών ήταν τα holdings, η αποθήκευση και οι 

δραστηριότητες υποστήριξης μεταφορών. Στο Αϊντχόβεν και στην γύρω περιοχή, οι τρεις 

μεγαλύτερες κατηγορίες ήταν τα holdings, η τεχνολογία των πληροφοριών και το χονδρικό 

εμπόριο. 

 

Εισαγωγές αγαθών ανά τύπο προϊόντος 

Όσον αφορά τον όγκο, οι εισαγωγές αγαθών υπερέβαιναν κατά πολύ τις εισαγωγές 

υπηρεσιών. Το 2018 εισήχθησαν αγαθά αξίας 442 δις ευρώ και υπηρεσίες αξίας 195 δις 

ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά αντιπροσώπευαν σχεδόν το 70% των συνολικών 

εισαγωγών, ενώ οι υπηρεσίες αντιπροσώπευαν περίπου το 30% των συνολικών εισαγωγών. 

Ένα μέρος αυτών των εισαγωγών ήταν απαραίτητο για την επίτευξη των εξαγωγών. 

Η εισαγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 

κατηγορία εισαγόμενων εμπορευμάτων, όπως στην περίπτωση των εξαγωγών αγαθών. Το 

μερίδιό τους στις συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν 31,3% το 2018. Η δεύτερη μεγαλύτερη 

ομάδα ήταν αυτή των μεταποιημένων προϊόντων. 

Κατά την περίοδο 2010-2018 υπήρξαν αλλαγές στη σύνθεση των εισαγωγών αγαθών. Οι 

μεγαλύτερες μετατοπίσεις σημειώθηκαν στα χημικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα, 

τρόφιμα, μηχανήματα και στο εξοπλισμό μεταφορικών μέσων. Το μερίδιο των 

μεταποιημένων προϊόντων αυξήθηκε κατά 1,7%, το μερίδιο των τροφίμων, των 

μηχανημάτων και των μεταφορικών μέσων αυξήθηκε κατά 1,1% ενώ το μερίδιο των 

χημικών προϊόντων μειώθηκε κατά 3,1%.  

 

Εισαγωγές αγαθών κατά κατηγορία   

Περισσότερο από το 80% των εισαγωγών αγαθών το 2018 αντιπροσώπευαν δύο τομείς: ο 

τομέας χονδρικού και λιανικού εμπορίου και ο μεταποιητικός τομέας. Από τις συνολικές 

εισαγωγές αγαθών ύψους 442 δις ευρώ, εισήχθησαν αγαθά αξίας 168 δις  ευρώ από τους 

χονδρεμπόρους και τους εμπόρους λιανικής πώλησης και περίπου αγαθά αξίας 100 δις ευρώ 

από τη μεταποιητική βιομηχανία.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του τομέα των 

μεταφορών και αποθήκευσης στην εισαγωγή αγαθών μειώθηκε κατά 8,4% την περίοδο 

2010-2018.  

 



Εισαγωγές αγαθών ανά κορυφαίο τομέα  

Το μερίδιο των αγαθών που εισήχθησαν από τους κορυφαίους τομείς μειώθηκε από 41% το 

2010 σε 34% το 2018. Λίγο περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών από τους κορυφαίους 

τομείς κατά το 2018 οφειλόταν στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και των χημικών 

ουσιών. Η εξέλιξη των εισαγωγών αγαθών διέφερε σημαντικά μεταξύ των κορυφαίων 

τομέων. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σταδιακά για τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και 

Γεωργίας και Τροφίμων. Ωστόσο, οι εισαγωγές χημικών μειώθηκαν κατά 42% από το 2013 

έως το 2016.  

 

Εισαγωγές αγαθών κατά γεωγραφική περιοχή 

Οι τρεις επαρχίες που εξάγουν τα περισσότερα αγαθά (Zuid-Holland, Noord-Holland και 

Noord-Brabant) εισάγουν επίσης και τα περισσότερα αγαθά. Συνολικά, αντιπροσώπευαν 

περισσότερο από το 60% των συνολικών εισαγωγών προϊόντων το 2018. Κατά μέσο όρο, οι 

εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,8% ετησίως στην περίοδο 2010-2018. Ωστόσο, 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην μεταξύ των επαρχιών. Οι εισαγωγές από τις επαρχίες 

της Ουτρέχτης και του Γκέλντερλαντ αυξήθηκαν ταχύτερα ενώ οι τρεις επαρχίες που 

εισήγαγαν περισσότερα αγαθά είδαν τις εισαγωγές τους να αναπτύσσονται πιο αργά από τον 

εθνικό μέσο όρο. Σχεδόν το 14% των συνολικών εισαγωγών προϊόντων αντιπροσώπευαν 

εταιρείες με έδρα την ευρύτερη περιοχή του  Άμστερνταμ και 17% από εταιρείες που 

εδρεύουν στην περιοχή του Ρότερνταμ.  

 

Εισαγωγές υπηρεσιών ανά κατηγορία  

 Όπως και στην περίπτωση των εξαγωγών υπηρεσιών, η κατηγορία «άλλες επιχειρηματικές 

υπηρεσίες» ήταν επίσης η μεγαλύτερη κατηγορία για τις εισαγωγές υπηρεσιών. Μαζί με τη 

χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το ήμισυ όλων των εισαγωγών υπηρεσιών. Υπήρξε επίσης μια αλλαγή στη 

σύνθεση των εισαγόμενων υπηρεσιών. Στην περίοδο 2014-2018 το μερίδιο των άλλων 

επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 5,9% ενώ το μερίδιο χρήσης πνευματικής 

ιδιοκτησίας μειώθηκε κατά 4% και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 2,1%.  

 

Εισαγωγές υπηρεσιών κατά βιομηχανία, κορυφαίο τομέα και γεωγραφική περιοχή 

Οι εισαγωγές υπηρεσιών συγκεντρώθηκαν σε τρεις τομείς: α) μεταποίηση, β) χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο και γ) παροχή συμβουλών και έρευνα. Περίπου το 70% των εισαγωγών 

οφείλονταν σε αυτούς τους τρεις τομείς. Κατά την περίοδο 2012-2017 η μεγαλύτερη αύξηση 



των εισαγωγών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε στον τομέα της μεταποίησης. Το 2017 οι 

εισαγωγές υπηρεσιών ήταν περίπου 20 δις ευρώ υψηλότερες από ό,τι το 2012. Ο τομέας της 

υψηλής τεχνολογίας υπήρξε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στο σύνολο των εισαγωγών 

υπηρεσιών των κορυφαίων τομέων. Το μερίδιό τους ήταν λιγότερο από 20% το 2012, αλλά 

αυξήθηκε πέραν του 40% το 2017. Ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας ήταν κεντρικός στην 

αύξηση των εισαγωγών υπηρεσιών από κορυφαίους τομείς: σχεδόν το 70% αυτής της 

αύξησης την περίοδο 2012-2017 οφειλόταν στον τομέα υψηλής τεχνολογίας. Οι 

περισσότερες επαρχίες που εξήγαγαν τις περισσότερες υπηρεσίες (Zuid-Holland, Noord-

Holland και Noord-Brabant) είναι επίσης οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς υπηρεσιών. Μαζί, αυτές 

οι τρεις επαρχίες αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% όλων των εισαγωγών υπηρεσιών το 

2017. Όπως και στην περίπτωση των εισαγωγών αγαθών, οι περιφέρειες του Ρότερνταμ και 

του Άμστερνταμ είναι επίσης σημαντικές για τις εισαγωγές υπηρεσιών. Το 2017, το 47% του 

συνόλου των εισαγωγών υπηρεσιών οφειλόταν σε εταιρείες που εδρεύουν στην περιοχή του 

Άμστερνταμ και το 12% σε εταιρείες που εδρεύουν στην περιοχή του Ρότερνταμ. Οι 

εισαγωγές υπηρεσιών στην περιοχή του Άμστερνταμ αυξήθηκαν απότομα την περίοδο 2012-

2017 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14%. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ (εκ. ευρώ) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

εξαγωγές αγαθών                   

SITC 0: Food and live animals 45.215 48.044 50.047 53.871 55.974 56.512 58.816 62.467 63.349 

SITC 1: Beverages and tobacco 6.152 7.039 7.150 7.287 6.494 5.644 5.988 6.060 5.755 

SITC 2: Crude materials, inedible, except fuels 19.078 20.841 21.383 19.818 20.079 19.694 19.560 21.432 22.409 

SITC 3: Mineral fuels, lubricants and related materials 50.963 67.812 82.827 85.711 73.302 56.955 50.965 61.257 68.464 

SITC 4: Animal and vegetable oils, fats and waxes 3.017 3.957 4.179 4.249 3.573 3.461 3.816 4.269 3.686 

SITC 5: Chemicals and related products, n.e.s. 70.645 73.462 77.236 74.845 76.028 74.474 73.583 81.296 86.897 

SITC 6: Manufactured goods, classified chiefly by 

material 

33.193 36.662 35.500 35.207 37.730 37.189 38.114 41.496 42.675 

SITC 7: Machinery and transport equipment 106.479 111.812 109.819 109.013 115.213 117.097 120.871 132.597 141.852 

SITC 8: Miscellaneous manufactured articles 34.644 36.883 38.291 40.589 42.893 45.500 48.931 53.670 58.280 

SITC 9: Commodities and transactions not classified 

elsewhere in the SITC 

2.163 2.846 3.285 2.517 2.119 2.455 2.585 2.891 2.499 

Total 371.549 409.358 429.717 433.106 433.405 418.982 423.228 467.434 495.868 

                    

εξαγωγές αγαθών κατασκευασμένων στην Ολλανδία           

SITC 0: Food and live animals 33.721 35.658 37.308 39.972 41.558 41.641 43.075 45.321 45.662 

SITC 1: Beverages and tobacco 5.448 5.959 5.887 5.937 4.993 4.093 4.280 4.278 4.361 

SITC 2: Crude materials, inedible, except fuels 12.511 14.117 14.369 13.732 13.952 13.870 14.276 15.321 15.895 

SITC 3: Mineral fuels, lubricants and related materials 37.576 47.204 51.338 50.512 48.574 39.523 33.882 37.096 41.678 

SITC 4: Animal and vegetable oils, fats and waxes 2.402 3.135 2.974 2.923 2.419 2.465 2.629 2.843 2.309 

SITC 5: Chemicals and related products, n.e.s. 40.897 46.902 46.288 43.183 44.080 47.075 43.932 50.728 54.007 

SITC 6: Manufactured goods, classified chiefly by 

material 

19.537 21.334 20.860 21.508 22.147 23.252 23.410 25.693 26.617 

SITC 7: Machinery and transport equipment 36.732 44.077 41.535 41.976 45.496 52.828 53.615 57.951 63.419 

SITC 8: Miscellaneous manufactured articles 10.121 11.262 11.393 12.207 13.318 16.096 17.234 19.724 19.980 

SITC 9: Commodities and transactions not classified 

elsewhere in the SITC 

966 1.417 1.773 1.370 1.418 1.606 1.454 1.799 2.179 

Total 199.912 231.064 233.725 233.323 237.953 242.448 237.788 260.755 276.108 

                    



 

επανεξαγωγές                   

SITC 0: Food and live animals 11.494 12.387 12.739 13.899 14.416 14.871 15.740 17.146 17.688 

SITC 1: Beverages and tobacco 703 1.080 1.262 1.350 1.502 1.551 1.708 1.782 1.393 

SITC 2: Crude materials, inedible, except fuels 6.568 6.723 7.014 6.085 6.127 5.824 5.284 6.111 6.515 

SITC 3: Mineral fuels, lubricants and related materials 13.387 20.607 31.489 35.199 24.727 17.432 17.083 24.161 26.787 

SITC 4: Animal and vegetable oils, fats and waxes 615 822 1.205 1.326 1.155 996 1.187 1.426 1.377 

SITC 5: Chemicals and related products, n.e.s. 29.748 26.561 30.948 31.661 31.948 27.400 29.651 30.567 32.890 

SITC 6: Manufactured goods, classified chiefly by 

material 

13.657 15.328 14.641 13.699 15.583 13.938 14.704 15.803 16.058 

SITC 7: Machinery and transport equipment 69.747 67.736 68.284 67.036 69.718 64.270 67.256 74.647 78.433 

SITC 8: Miscellaneous manufactured articles 24.523 25.621 26.897 28.382 29.575 29.404 31.696 33.946 38.300 

SITC 9: Commodities and transactions not classified 

elsewhere in the SITC 

1.197 1.429 1.512 1.147 701 849 1.131 1.091 321 

Total 171.638 178.294 195.992 199.783 195.452 176.535 185.440 206.679 219.760 

 

*Προσωρινά στοιχεία 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ (εκ. ευρώ) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

εισαγωγές αγαθών                   

SITC 0: Food and live animals 28.324 32.062 33.623 35.348 35.821 37.997 38.358 40.929 42.280 

SITC 1: Beverages and tobacco 3.326 3.676 3.940 3.745 3.674 3.946 3.882 3.978 3.892 

SITC 2: Crude materials, inedible, except 

fuels 

13.344 15.875 14.920 13.794 13.454 13.657 13.055 14.784 15.808 

SITC 3: Mineral fuels, lubricants and related 

materials 

60.048 80.037 99.604 95.563 83.460 64.246 54.660 66.785 79.891 

SITC 4: Animal and vegetable oils, fats and 

waxes 

2.686 3.861 5.051 4.832 4.155 3.988 4.187 5.149 4.609 

SITC 5: Chemicals and related products, 

n.e.s. 

51.036 46.936 50.323 52.175 51.645 48.846 48.301 52.296 54.480 

SITC 6: Manufactured goods, classified 

chiefly by material 

33.618 38.287 35.852 35.221 37.197 37.317 37.157 40.471 43.696 

SITC 7: Machinery and transport equipment 100.14

8 

103.03

8 

105.14

7 

103.88

8 

109.340 112.99

0 

117.17

1 

128.49

0 

138.14

3 

SITC 8: Miscellaneous manufactured articles 37.823 39.412 39.214 40.411 42.936 48.275 50.808 54.778 58.610 

SITC 9: Commodities and transactions not 

classified elsewhere in the SITC 

1.561 1.736 1.775 1.377 734 932 1.282 1.225 443 

Total 331.91

4 

364.92

2 

389.44

9 

386.35

5 

382.416 372.19

5 

368.86

1 

408.88

5 

441.85
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                        *Προσωρινά στοιχεία 

 

 



 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκ. ευρώ) 

  2014 2015 2016 2017* 2018* 

SA Manufacturing services 

5.169 5.525 5.265 6.313 6.907 

SB Maintenance and repair services 

1.902 2.061 1.990 2.221 2.480 

SC Transport services 

31.121 31.893 31.398 33.527 35.142 

SC1 Sea transport 

9.841 10.211 9.553 10.191 10.570 

SC2 Air transport 

8.511 8.619 8.235 8.772 8.852 

SC3 Other activities transport 

12.058 12.198 12.684 13.535 14.450 

SC4 Postal and courier services 

712 864 926 1.028 1.270 

SD Travel 

11.089 12.493 13.492 14.732 15.783 

SDA Business travel 

3.678 3.981 4.408 4.852 5.312 

SDB Private travel 

7.411 8.512 9.084 9.880 10.471 

SE Construction services 

2.796 2.956 2.542 2.739 3.054 

SF Insurance services 

914 984 1.079 1.071 1.368 

SG Financial services 

5.126 5.818 5.986 6.463 6.261 

SH Use of intellectual property n.e.c. 

34.741 38.702 39.344 44.430 48.089 

SI Telecommunication, computer and information services 

19.217 28.938 20.633 22.238 23.133 

SJ Other business services 

40.974 46.385 47.952 56.620 61.258 

SJ1 Research and development (R&D) 

4.404 4.689 4.255 3.821 6.148 

SJ2 Professional and management consultancy services 

9.924 12.018 13.650 17.591 19.735 

SJ3 Technical, trade-related and other business services 

26.646 29.678 30.047 35.208 35.376 

SK Personal, cultural and recreational services 

655 837 977 1.158 1.218 

SK1 Audiovisual and related services 

530 654 684 841 776 

SK2 Other personal, cultural and recreational services 

125 183 293 317 442 

SL Government services n.e.c. 

1.607 1.740 1.845 1.649 1.673 

Total 

155.310 178.332 172.502 193.161 206.367 

*Προσωρινά στοιχεία 

 

 

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκ. ευρώ) 
  2014 2015 2016 2017* 2018* 

SA Manufacturing services 
2.677 3.226 3.626 4.504 4.781 

SB Maintenance and repair services 
1.385 1.471 1.683 1.854 2.046 

SC Transport services 
17.833 18.889 19.296 23.098 24.894 

SC1 Sea transport 
4.587 4.522 4.189 4.727 4.842 

SC2 Air transport 
4.314 4.321 4.519 5.143 5.134 

SC3 Other activities transport 
8.563 9.625 10.111 12.679 14.212 

SC4 Postal and courier services 
369 421 477 549 706 

SD Travel 
17.385 17.862 17.984 19.055 19.223 

SDA Business travel 
2.402 2.691 2.590 2.555 2.620 

SDB Private travel 
14.983 15.171 15.394 16.500 16.603 

SE Construction services 
2.234 2.519 2.225 2.262 2.839 

SF Insurance services 
670 618 432 509 520 

SG Financial services 
7.852 8.904 8.625 9.066 9.093 

SH Use of intellectual property n.e.c. 
42.810 46.425 45.528 48.471 49.760 

SI Telecommunication, computer and information services 
12.924 44.407 13.591 14.319 15.412 

SJ Other business services 
38.744 46.017 50.079 57.520 63.541 

SJ1 Research and development (R&D) 
3.932 4.173 4.591 3.977 6.107 

SJ2 Professional and management consultancy services 
14.490 18.248 23.162 28.007 30.627 

SJ3 Technical, trade-related and other business services 
20.322 23.596 22.326 25.536 26.808 

SK Personal, cultural and recreational services 
538 1.784 2.504 2.380 2.518 

SK1 Audiovisual and related services 
402 1.613 2.332 2.091 2.097 

SK2 Other personal, cultural and recreational services 
136 171 172 289 421 

SL Government services n.e.c. 
241 252 254 179 265 

Total 
145.292 192.373 165.827 183.219 194.892 

*Προσωρινά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (εκ. ευρώ) 

 

  

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Agriculture & 

Food 

24.134 27.429 26.844 27.345 27.561 30.100 30.610 31.314 31.152 

Chemicals 
28.577 30.904 37.639 40.248 38.699 36.124 32.158 36.757 39.745 

Creative 

industries 

675 737 860 757 827 698 696 711 762 

Energy 
16.445 20.438 23.661 23.347 20.456 16.912 15.248 . . 

High Tech 
42.206 48.608 45.646 45.349 47.518 48.728 50.199 55.889 58.648 

Life Sciences 

& Health 

7.385 6.816 6.513 4.976 5.699 7.287 6.656 6.788 6.570 

Logistics 
18.250 18.175 20.799 22.018 19.886 16.162 16.718 . . 

Horticulture 

and starting 

materials 

14.584 14.714 15.378 15.880 16.218 17.362 19.087 19.918 20.643 

Water 
2.728 2.879 3.001 2.753 2.960 5.031 5.359 3.998 4.597 

Total top 

sectors1) 

145.899 159.541 168.186 171.786 167.991 165.853 164.002 199.489 207.419 

Other non-top 

sector 

225.650 249.817 261.531 261.320 265.414 253.129 261.037 267.945 288.449 

Total 
371.549 409.358 429.717 433.106 433.405 418.982 425.039 467.434 495.868 

*Προσωρινά στοιχεία 

1)Το σύνολο των κορυφαίων τομέων δεν πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα όλων των επιμέρους τομέων, επειδή μια 

εταιρεία μπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν κορυφαίους τομείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΑΓΑΘΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (εκ. ευρώ) 

 

  

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Agriculture 

& Food 

13.286 13.985 15.068 14.422 14.350 15.777 16.567 16.645 16.747 

Chemicals 30.910 37.948 47.203 48.665 46.193 33.368 28.081 32.829 37.106 

Creative 

industries 

816 939 928 968 869 1.033 1.039 987 1.075 

Energy 26.018 31.212 24.068 27.327 25.489 24.549 23.187 28.324 33.513 

High Tech 25.505 27.702 27.197 27.050 28.363 30.425 32.101 35.757 38.720 

Life 

Sciences & 

Health 

2.763 2.875 2.988 2.983 3.020 3.333 3.283 3.288 3.525 

Logistics 42.892 42.677 20.844 22.875 22.798 19.563 22.100 22.913 19.156 

Horticulture 

and starting 

materials 

5.221 5.552 5.891 6.319 6.393 6.956 8.464 9.236 9.516 

Water 1.260 1.239 1.130 1.827 2.228 1.797 2.324 2.118 2.510 

Total top 

sectors1) 

148.670 164.129 145.315 152.436 149.703 136.801 137.145 152.097 161.868 

Other non-

top sector 

183.244 200.793 244.134 233.919 232.713 235.394 231.716 256.789 279.984 

Total 331.914 364.922 389.449 386.355 382.416 372.195 368.861 408.885 441.852 

*Προσωρινά στοιχεία 

1)Το σύνολο των κορυφαίων τομέων δεν πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα όλων των επιμέρους τομέων, επειδή μια 

εταιρεία μπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν κορυφαίους τομείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΜΕΑ (εκ. ευρώ) 

 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Agriculture & 

Food 
1.231 1.605 1.284 1.417 1.483 1.320 

Chemicals 2.907 2.888 3.240 3.132 3.240 3.719 

Creative industries 2.884 2.686 4.287 5.489 6.359 8.862 

Energy 10.933 12.037 11.927 13.265 10.133 9.615 

High Tech 6.843 7.601 11.268 13.000 15.303 17.303 

Life Sciences & 

Health 
841 823 982 1.452 1.553 1.526 

Logistics 18.999 20.340 23.039 23.507 24.093 25.973 

Horticulture and 

starting materials 
312 347 284 271 346 373 

Water 1.629 1.519 1.654 2.109 1.388 1.404 

Total top sectors1) 46.579 49.845 57.965 63.641 63.897 70.095 

Other non-top 

sector 
48.243 53.494 54.648 62.481 67.234 73.120 

Total 

. . 42.698 52.209 41.371 49.947 

Agriculture & 

Food 
. . 155.310 178.332 172.502 193.161 

    *Προσωρινά στοιχεία 

     1)Το σύνολο των κορυφαίων τομέων δεν πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα όλων των επιμέρους τομέων, επειδή 

μια εταιρεία μπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν κορυφαίους τομείς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΜΕΑ (εκ. ευρώ) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Agriculture & 

Food 

1.684 1.777 1.734 2.047 2.366 2.268 

Chemicals 2.740 2.623 2.761 2.757 3.222 3.658 

Creative 

industries 

1.455 1.398 2.727 3.436 4.128 4.266 

Energy 7.279 8.515 7.429 7.817 6.355 6.777 

High Tech 5.480 6.165 16.827 23.577 26.771 28.488 

Life Sciences 

& Health 

543 642 1.065 1.223 1.310 1.004 

Logistics 10.093 10.646 11.274 11.895 13.364 15.255 

Horticulture 

and starting 

materials 

696 753 891 892 1.050 1.133 

Water 1.200 1.296 1.220 1.545 1.143 1.267 

Total top 

sectors1) 

31.168 33.815 45.929 55.188 59.707 64.118 

Other non-top 

sector 

51.468 54.050 53.864 59.731 63.653 71.440 

Total  . 45.499 77.454 42.467 47.661 

Agriculture & 

Food 

 . 145.292 192.373 165.827 183.219 

*Προσωρινά στοιχεία 

1)Το σύνολο των κορυφαίων τομέων δεν πρέπει να είναι ίσο με το άθροισμα όλων των επιμέρους τομέων, επειδή μια 

εταιρεία μπορεί να ανήκει σε περισσότερους από έναν κορυφαίους τομείς. 

 


