
 

Εισαγωγές αγαθών από την Κίνα στην Ολλανδία. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, η 

οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι ολλανδικές επιχειρήσεις, εξαρτώνται από 

εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, την Ρωσία και τις ΗΠΑ, το 2018 η Ολλανδία 

εισήγαγε από την Κίνα αγαθά ύψους περίπου 39,2 δις ευρώ (αύξηση 8,5%). Τα τελευταία 

30 χρόνια οι εισαγωγές αγαθών από την Κίνα αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από 

τις συνολικές εισαγωγές αγαθών. Το μερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές ολλανδικών 

προϊόντων αυξήθηκε από 0,5% το 1988 σε 8,9% το 2018.  

Η Ολλανδία λειτουργεί ως πύλη για τις ευρωπαϊκές αγορές καθώς κατά το 2018, 26,3 δις 

ευρώ των συνολικών εισαγωγών από την Κίνα προορίζονταν για επανεξαγωγές, ενώ 

περίπου 12,9 δις ευρώ προορίζονταν για την εγχώρια αγορά. Περίπου τα δύο τρίτα των 

εμπορευμάτων που εισήχθησαν από την Κίνα επανεξήχθησαν από την Ολλανδία σε 

σχεδόν μη επεξεργασμένη κατάσταση. 

Τα εισαγόμενα αγαθά από την Κίνα που προορίζονταν για την εγχώρια αγορά 

περιλάμβαναν εισαγωγές ύψους 7,6 δις ευρώ για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

από εταιρείες στην Ολλανδία (εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών). Τα άλλα 5,2 δις ευρώ 

αφορούσαν εισαγωγές προϊόντων για τελικούς χρήστες π.χ. καταναλωτικά αγαθά όπως 

παιχνίδια ή κεφαλαιουχικά αγαθά όπως μηχανήματα. 

Τα 7,6 δις ευρώ των εισαγωγών από την Κίνα προς χρήση μέσω διαδικασιών παραγωγής 

στην Ολλανδία μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω με κριτήριο την τεχνολογική ένταση. 

Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές tablet και 

τηλέφωνα αντιπροσωπεύουν το 28%. Αυτό αποτελεί μεγάλο μερίδιο, δεδομένου ότι το 

μερίδιο των ενδιάμεσων αυτών προϊόντων στις συνολικές εισαγωγές της Ολλανδίας από 

όλες τις χώρες είναι μόλις 9%. 

Το υψηλότερο μερίδιο εισαγωγών ενδιάμεσων προϊόντων από την Κίνα ήταν τα μεσαία 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (34%, έναντι 26% του συνόλου των χωρών παγκοσμίως). 

Τα πιο συχνά εισαγόμενα μεσαία προϊόντα υψηλής τεχνολογίας από την Κίνα είναι 

λαμπτήρες LED, μπαταρίες ιόντων λιθίου (που χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και φορτιστές 

τηλεφώνου.  

Ο μεταποιητικός κλάδος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών ενδιάμεσων 

προϊόντων από την Κίνα. Το 2018, οι βιομηχανικές εταιρείες εισήγαγαν ενδιάμεσα αγαθά 

από την Κίνα ύψους 4,2 δις ευρώ, δηλαδή το 55% των συνολικών εισαγωγών 

ενδιάμεσων προϊόντων από την Κίνα.  

Σε σχετικούς όρους, ο τομέας πληροφορικής εισήγαγε το μεγαλύτερο ποσοστό αγαθών 

από την Κίνα (το 36% των συνολικών εισαγωγών στον τομέα αυτό). Αυτά τα αγαθά 



αποτελούσαν κατά κύριο λόγο υπολογιστές και εξαρτήματα υπολογιστών. Ο τομέας των 

τηλεπικοινωνιών εισήγαγε επίσης σχετικά μεγάλο όγκο προϊόντων από την Κίνα, το 19% 

των συνολικών εισαγωγών του. Οι κυριότερες εισαγωγές από την Κίνα στον τομέα αυτό 

αποτελούσαν τηλεφωνικές συσκευές.  

Ο κατασκευαστικός τομέας ήταν ο μεγαλύτερος μη βιομηχανικός αγοραστής κινεζικών 

προϊόντων. Το 2018, οι κατασκευαστικές εταιρείες εισήγαγαν πάνω από 1 δις ευρώ 

αγαθά από την Κίνα, που ισοδυναμούν με το 14% των συνολικών εισαγωγών 

ενδιάμεσων προϊόντων από την Κίνα.    

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά το 

διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2019, οι εισαγωγές κινεζικών αγαθών στην Ολλανδία 

ανήλθαν σε 35,8 δις ευρώ (αύξηση 10,3%), ενώ οι εξαγωγές ολλανδικών αγαθών προς 

την Κίνα ανήλθαν σε 10,4 δις ευρώ (αύξηση 10,8%). 

 

 

Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ολλανδίας – Κίνας 

 

Έτος Σύνολο χωρών Κίνα  

εισαγωγές εξαγωγές εισαγωγές εξαγωγές 

1 000 euro 

2008 335 926 917 370 488 781 24 999 831 3 852 359 

2009 274 025 029 309 369 194 21 966 815 4 588 776 

2010 331 913 549 371 549 213 31 000 917 5 391 193 

2011 364 921 580 409 358 207 30 874 350 6 696 398 

2012 389 448 980 429 716 592 31 905 540 7 646 530 

2013 386 354 665 433 106 011 31 792 326 7 711 271 

2014 382 416 252 433 405 454 35 398 025 7 920 224 

2015 372 194 826 418 982 251 32 428 245 8 527 310 

2016 368 860 601 423 227 843 32 524 049 9 670 507 

2017 408 884 527 467 434 035 36 108 578 11 321 612 

2018 441 274 570 497 874 316 39 192 500 11 735 682 

                              πηγή: CBS 

 

 

 


