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Επισκόπηση του ολλανδικού διεθνούς εμπορίου από μια παγκόσμια και ιστορική 

προοπτική. 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παγκοσμιοποίησης (Internationalisation Monitor) της 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας το οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, δημοσιεύτηκε μελέτη της ανωτέρω υπηρεσίας όπου περιγράφει τις τάσεις 

της διεθνοποίησης και τις συνέπειές της για την ολλανδική οικονομία και κοινωνία. Τα 

σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αυτής είναι: 

 

Θέση της Ολλανδίας εν συντομία 

 Η Ολλανδία έχει χάσει έδαφος σε άλλες χώρες όσον αφορά στις εξαγωγές 

αγαθών και σε μικρότερο βαθμό, στις εξαγωγές υπηρεσιών. Ωστόσο, εξακολουθεί 

να κατέχει εξέχουσα θέση στην παγκόσμια σκηνή. 

 Η Ολλανδία είναι - σχετικά μιλώντας - ο μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής 

στον κόσμο. Ακόμη και σε απόλυτη κλίμακα, η Ολλανδία κατατάσσεται μεταξύ 

των τριών κορυφαίων χωρών με εξαιρετικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Η πιο 

πιθανή εξήγηση για αυτό το μεγάλο ποσό των καθαρών άμεσων ξένων 

επενδύσεων είναι το γεγονός ότι η χώρα έχει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κλίμα για 

τις πολυεθνικές.  

 Σε σχέση με άλλες χώρες, οι ιθαγενείς εργαζόμενοι έχουν πολύ υψηλό ποσοστό 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αλλά οι αλλοδαποί που γεννήθηκαν στην 

Ολλανδία έχουν σχετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. 

 

Καταγραφή 100 ετών του ολλανδικού εμπορίου αγαθών 

 Η Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας έχει κάνει καταγραφή των εμπορικών 

συναλλαγών με άλλες χώρες για περίοδο 100 ετών. Το 2017, οι ολλανδικές 

εξαγωγές ήταν περίπου 1.260 φορές υψηλότερες από ό, τι το 1917. Οι εισαγωγές 

στην Ολλανδία είναι περίπου 930 φορές υψηλότερες από ό,τι πριν από 100 

χρόνια. 

 Ένας σημαντικός λόγος για αυτή την εκρηκτική αύξηση του ολλανδικού 

εμπορίου αγαθών είναι τα υψηλότερα επίπεδα τιμών (πληθωρισμός). Ωστόσο, σε 

σύγκριση με το ΑΕΠ της Ολλανδίας, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

επίσης αξιοσημείωτα. Οι ολλανδικές εξαγωγές αυξήθηκαν από 22% του ΑΕΠ το 

1917 σε 64% του ΑΕΠ το 2017. 

 Η Γερμανία ήταν ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ολλανδίας από τα 

μέσα της δεκαετίας του '50 τόσο ως προμηθευτής όσο και ως 

πελάτης. Προηγουμένως, ως οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι καταγράφηκαν 
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το Ηνωμένο Βασίλειο (για τις ολλανδικές εξαγωγές), οι ΗΠΑ (για τις ολλανδικές 

εισαγωγές) και το Βέλγιο (τόσο για εισαγωγές όσο και για εξαγωγές).  

 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι ολλανδικές εισαγωγές σχεδόν πάντοτε 

υπερέβαιναν τις ολλανδικές εξαγωγές με αποτέλεσμα η χώρα να έχει εμπορικά 

ελλείμματα. Από τότε ωστόσο, η χώρα παρουσιάζει εμπορικό πλεόνασμα. Ένας 

λόγος για την ιστορική αυτή αλλαγή ήταν η πολιτική για τη διατήρηση των 

μισθών εργασίας σε χαμηλά επίπεδα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστική 

θέση της χώρας. Επιπλέον, οι εξαγωγές φυσικού αερίου έχουν αποκτήσει όλο και 

μεγαλύτερη σημασία. Τα τελευταία χρόνια, η Ολλανδία έχει καταγράψει πολύ 

υψηλά εμπορικά πλεονάσματα για πολλά είδη αγαθών, π.χ. αγροτικά και 

εξειδικευμένες μηχανές. 

 Τα τελευταία 15 χρόνια, ο όγκος του εμπορίου της Ολλανδίας έχει αυξηθεί 

σημαντικά παρά την παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική ύφεση καθώς 

δημιουργήθηκαν νέες αγορές με μεγάλες δυνατότητες, η Κίνα εντάχθηκε στον 

ΠΟΕ, η οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ έχει εμβαθυνθεί και διευρυνθεί και οι 

διαδικασίες παραγωγής έχουν καταστεί όλο και πιο κατακερματισμένες.  

Επιπλέον, οι επανεξαγωγές έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία για την Ολλανδία 

με το Ρότερνταμ να λειτουργεί ως πύλη προς την Ευρώπη, προσφέροντας 

καινοτόμα τερματικά εμπορευματοκιβωτίων και συστήματα επικοινωνιών καθώς 

και υποδομές κατάλληλες για αποτελεσματική μεταφορά και διανομή αγαθών. 

 Παρά τις εξελίξεις αυτές, η διάρθρωση του ολλανδικού εμπορίου εξακολουθεί να 

είναι παρόμοια με το 2002. Η Ρωσία, η Νορβηγία και η Πολωνία έχουν εισέλθει 

στις πρώτες δέκα χώρες όσον αφορά στις εισαγωγές ενώ όσον αφορά στις 

ολλανδικές εξαγωγές, η Πολωνία και η Κίνα έχουν εισέλθει στην πρώτη δεκάδα. 

 Όσον αφορά το τι μπορεί να αναμένεται στο εμπόριο ολλανδικών αγαθών με 

άλλες χώρες, οι ολλανδικές εξαγωγές μπορεί να εξηγηθούν χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο βαρύτητας του διμερούς εμπορίου. Αυτό το μοντέλο υποδεικνύει ότι το 

οικονομικό μέγεθος μιας χώρας-εταίρου και η απόσταση της Ολλανδίας από μια 

χώρα-εταίρο είναι οι καλύτεροι επεξηγηματικοί δείκτες προόδου των ολλανδικών 

συναλλαγών για μια συγκεκριμένη χώρα. Επιπλέον, η πρόσβαση στη θάλασσα 

και η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτελούν επίσης παράγοντες. 

 

Ποιες εταιρείες εξάγουν σε ποιες περιοχές του κόσμου; 

 Το 2016, περίπου 100.000 εταιρείες στην Ολλανδία εξήγαγαν αγαθά ή υπηρεσίες 

με ελάχιστη αξία 5.000 ευρώ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 είναι ο 

σημαντικότερος προορισμός για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

κατασκευάζονται από την Ολλανδία, όσον αφορά στην αξία των εξαγωγών και 

στις εταιρείες που εξάγουν προς αυτήν την περιοχή. 

 Η Ολλανδία εξήγαγε συνολικά 117,8 δις ευρώ σε εμπορεύματα στις χώρες της ΕΕ 

των 15 που κατασκευάστηκαν ή τροποποιήθηκαν στην Ολλανδία και 61,6 δις 

ευρώ σε υπηρεσίες. Από όλες τις χώρες της ΕΕ των 15, η Γερμανία, το Ηνωμένο 
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Βασίλειο και το Βέλγιο είναι οι σημαντικότεροι προορισμοί των εξαγωγικών 

εταιρειών.  

 Η μεταποιητική βιομηχανία είναι υπεύθυνη για πάνω από το ήμισυ της αξίας των 

ολλανδικών εξαγωγών προϊόντων. Οι βιομηχανίες τροφίμων, χημικών και 

μηχανημάτων εξάγουν ιδιαίτερα πολλά ολλανδικά προϊόντα. Η συνολική αξία 

των εξαγωγών υπηρεσιών κυμαίνονται από το 46% στις χώρες της ΕΕ των 15 και 

σε 58% σε χώρες εκτός της ΕΕ.  

 Το 2016, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ήταν υπεύθυνες για το 60% 

περίπου των εξαγωγών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από την Ολλανδία. Οι 

ανεξάρτητες ΜΜΕ εξάγουν κυρίως ολλανδικά αγαθά στην Ευρώπη. Οι μεγάλες 

εταιρείες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της εμπορικής αξίας των 

εξαγωγών ολλανδικών προϊόντων στη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική 

Ασία. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες είναι επίσης υπεύθυνες για το 52% της 

συνολικής αξίας των εξαγωγών υπηρεσιών στην Ολλανδία.  

 Περισσότερο από τα τρία τέταρτα της αξίας των εξαγωγών προϊόντων που 

παράγονται ή τροποποιούνται στην Ολλανδία, εγκαταλείπουν τη χώρα μέσω 

πολυεθνικών εταιρειών. Ο ρόλος των ξένων πολυεθνικών είναι ακόμη πιο 

σημαντικός στις εξαγωγές υπηρεσιών.  

 Οι εταιρείες στις επαρχίες Noord-Brabant, Noord-Holland και Friesland είναι 

σχετικά λιγότερο εστιασμένες στην αγορά της ΕΕ των 15 με εξαγωγές 

ολλανδικών κατασκευασμένων προϊόντων. Παρόλα αυτά, η αξία των εξαγωγών 

σε αυτές τις χώρες της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περισσότερο από το ήμισυ της 

συνολικής αξίας των ολλανδικών προϊόντων στις εν λόγω επαρχίες. Η Zuid-

Holland και η Flevoland είναι οι μόνες επαρχίες που εξάγουν περισσότερες 

υπηρεσίες σε τρίτες χώρες από ό,τι στις χώρες της ΕΕ.  

 Σε σχετικούς όρους, οι εξαγωγές ολλανδικών προϊόντων προς τις χώρες της ΕΕ-

15, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σε 

απόλυτες τιμές, ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές 

προς τις χώρες της ΕΕ των 15, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

την Ισπανία. Επομένως, η αγορά της ΕΕ των 15 παραμένει η σημαντικότερη 

αγορά για πολλές επιχειρήσεις στην Ολλανδία. Οι επτά από τις δέκα εταιρείες 

που εξάγουν αγαθά προς τις χώρες της ΕΕ των 15 εξαρτώνται σχεδόν εξ 

ολοκλήρου από αυτές τις χώρες όσον αφορά στις εξαγωγές.  

 Οι εταιρείες στην Ολλανδία - με εξαγωγές τουλάχιστον 5.000 ευρώ - εξήγαγαν 

υπηρεσίες αξίας 114 δις ευρώ το 2016. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 27,8 δις 

ευρώ σε σχέση με το 2012. Από τις εννέα στις δέκα εταιρείες που εξάγουν 

υπηρεσίες προς τις χώρες της ΕΕ των 15, το ήμισυ τουλάχιστον των εξαγωγών 

τους υπηρεσιών πηγαίνει σε αυτές τις χώρες. Περισσότερο από τέσσερις από τις 

δέκα εταιρείες που εξάγουν υπηρεσίες προς τρίτες χώρες, εξαρτώνται από αυτές 

τις χώρες για τουλάχιστον το ήμισυ των εξαγωγών τους.  
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Εμπόριο με την ΕΕ - Πύλη για τον υπόλοιπο κόσμο 

 Το 1996, σχεδόν το 80% των ολλανδικών εξαγωγών προϊόντων κατευθύνθηκε 

στην ΕΕ των 15. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν πολύ χαμηλότερο, δηλαδή 

64%. Ειδικά οι εξαγωγές προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ολλανδία 

προορίζονται όλο και περισσότερο για χώρες εκτός της ΕΕ των 15. Οι εξαγωγές 

προς τους εμπορικούς εταίρους εκτός της ΕΕ των 15 αυξάνονται με ακόμη 

υψηλότερο ρυθμό από τις εξαγωγές προς την ΕΕ των 15.  

 Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι στην Ευρώπη - η Γερμανία, το Βέλγιο (μαζί με το 

Λουξεμβούργο), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία - λαμβάνουν όλο 

και μικρότερο ποσοστό των ολλανδικών εξαγωγών από ό,τι πριν από είκοσι 

χρόνια. Το 1996, περίπου το 68% των εξαγωγών προϊόντων κατευθύνθηκε σε 

αυτές τις πέντε χώρες. Το 2017 το μερίδιο αυτό μειώθηκε στο 54%.   

 Για μια μικρή, ανοικτή οικονομία όπως η Ολλανδία, το διεθνές εμπόριο αποτελεί 

σημαντική πηγή εισοδήματος και ευημερίας. Σήμερα, η παραγωγή προϊόντων και 

οι εξαγωγικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας που δημιουργήθηκε στη χώρα. Το μερίδιο αυτό είναι 

χαμηλότερο από ό,τι σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία και η Αυστρία, αλλά 

πολύ υψηλότερο από ό,τι σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και οι ΗΠΑ.  

 Ενώ ο σχετικός ρόλος της ΕΕ των 15 ως καταναλωτή έχει μειωθεί τα τελευταία 

χρόνια, λειτουργεί όλο και περισσότερο σαν μια πύλη που συνδέει την ολλανδική 

μεταποιητική παραγωγή με τον υπόλοιπο κόσμο. Το 1995, το 10% της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας στην Ολλανδία, λόγω των εξαγωγών στην ΕΕ των 15, 

ενσωματώθηκε στις εξαγωγές της ΕΕ των 15 σε χώρες εκτός ΕΕ των 15 ενώ το 

2014 αυτό το ποσοστό είχε ήδη αυξηθεί στο 20%. Αυτό αντικατοπτρίζει τον 

διαχωρισμό της παραγωγής, όπου ένα αγαθό δεν παράγεται πλέον σε μία μόνο 

χώρα, αλλά είναι το αποτέλεσμα διαδικασιών παραγωγής σε πολλές χώρες οι 

οποίες αποτελούν από κοινού μια παγκόσμια αλυσίδα αξίας. 

 

 

 


