
Η σημασία των κορυφαίων καινοτόμων τομέων στην ολλανδική οικονομία. 

Σύμφωνα με ανάλυση της στατιστικής υπηρεσίας της Ολλανδίας, το 2015, οι εννέα 

επονομαζόμενοι καινοτόμοι κορυφαίοι τομείς της ολλανδικής οικονομίας δημιούργησαν 

προστιθέμενη αξία ύψους 145 δις Ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Το 23% του συνόλου των επιχειρήσεων 

στην Ολλανδία ανήκει σε έναν από αυτούς τους κορυφαίους τομείς, ενώ σε αυτούς τους 

τομείς απασχολείται το 20% των εργαζομένων.  

Σημειώνεται ότι, το 2011 η ολλανδική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα 

και τα επιστημονικά ιδρύματα, χαρακτήρισε εννέα τομείς ως οδηγούς για την ολλανδική 

οικονομία στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής βιομηχανικής πολιτικής. Αυτοί αναφέρονται ως 

οι βασικοί ή κορυφαίοι τομείς (αγροδιατροφικός τομέας, χημικά, δημιουργική 

βιομηχανία, ενέργεια, συστήματα και υλικά υψηλής τεχνολογίας, βιοεπιστήμες και υγεία, 

μεταφορές και αποθήκευση, φυτοκομία, ύδρευση).  

Περισσότερο από όλους τους άλλους τομείς, οι κορυφαίοι τομείς είναι κατά κύριο λόγο 

εξαγωγικοί. Το 39% των εξαγωγών ολλανδικών προϊόντων προέρχονται από αυτούς τους 

κορυφαίους τομείς. Αυτοί οι τομείς είναι επίσης έντασης γνώσης. Στις συνολικές 

δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδρύματα στην 

Ολλανδία, ποσοστό 74% οφείλεται στις επιχειρήσεις των κορυφαίων τομέων. 

Η αξία παραγωγής στους κορυφαίους τομείς αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην 

υπόλοιπη οικονομία. Το 2016, η συνολική παραγωγή από τους κορυφαίους τομείς 

ανήλθε σε 446 δις Ευρώ , ή 12% περισσότερο από ό,τι το 2010. Η υπόλοιπη οικονομία 

είχε 8% αύξηση της παραγωγής κατά το ίδιο έτος. 

Ο τομέας των συστημάτων και υλικών υψηλής τεχνολογίας είναι ο μεγαλύτερος τομέας 

όσον αφορά την παραγωγή, την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση.   

Από το 2014, οι περισσότεροι κορυφαίοι κλάδοι - εκτός από την ενέργεια - παρουσίασαν 

ισχυρότερη ανάπτυξη από ό, τι η υπόλοιπη οικονομία. Οι εξελίξεις στον τελευταίο τομέα 

επηρεάζουν τη συνολική ανάπτυξη των κορυφαίων τομέων.  Ένα μεγάλο μερίδιο του 

τομέα ενέργειας αποτελείται από επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ενέργειας που 

ανήκουν στον υποτομέα φυσικό αέριο. Καθώς η εκμετάλλευση φυσικού αερίου 

μειώθηκε από την κυβέρνηση από το 2014, η παραγωγή στον υποτομέα αυτό έχει 

μειωθεί. 

Στην εν λόγω ανάλυση, η αξία παραγωγής και η προστιθέμενη αξία καταγράφονται 

σε σταθερές τιμές. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι η αξία παραγωγής εκφράζεται σε 

τιμές για αγαθά και υπηρεσίες που χρονολογούνται από το 2010. Ως εκ τούτου, οι τιμές 

παραγωγής μπορούν εύκολα να συγκριθούν διαχρονικά, δεδομένου ότι το επίκεντρο 

έγκειται αποκλειστικά στην εξέλιξη του όγκου. 

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε από 

τους κορυφαίους κλάδους έχει αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι στους τομείς που 

δεν είναι οι κορυφαίοι. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι ισοδύναμη με την αξία 

παραγωγής μείον την αξία των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών (ενδιάμεση 

κατανάλωση). Πέρυσι, η προστιθέμενη αξία από τους κορυφαίους τομείς ανήλθε στα 148 
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δις Ευρώ δηλαδή υψηλότερη κατά 4% σε σχέση με το 2010. Η προστιθέμενη αξία από 

την υπόλοιπη οικονομία αυξήθηκε κατά 8%. Και εδώ, ο τομέας Ενέργεια θεωρείται ότι 

έχει έντονο αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική ανάπτυξη των κορυφαίων κλάδων του 

κλάδου. Χωρίς αυτόν τον τομέα, οι εξελίξεις μεταξύ των κορυφαίων τομέων θα 

διατηρούσαν παρόμοιο ρυθμό με εκείνο της υπόλοιπης οικονομίας. 

Το περασμένο έτος, η προστιθέμενη αξία στον τομέα των βιοεπιστημών και της υγείας 

ήταν 25% υψηλότερη από ότι το 2010. Επειδή πρόκειται για τον μικρότερο από τους 

κορυφαίους τομείς (με προστιθέμενη αξία 6 δις Ευρώ ), συμβάλλει μόνο περιορισμένα 

στη συνολική ανάπτυξη των κορυφαίων τομέων. Ένας άλλος ταχέως αναπτυσσόμενος 

τομέας ήταν ο αγροδιατροφικός (αύξηση 22%) . Σε αρκετούς κορυφαίους τομείς, η 

προστιθέμενη αξία μειώθηκε μεταξύ του 2010 και του 2016. Στον τομέα της ενέργειας, η 

προστιθέμενη αξία μειώθηκε από περίπου 24 σε 19 δις Ευρώ , δηλαδή σχεδόν 19% σε 

σχέση με το 2010. Δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλο τομέα, έχει ισχυρό συνολικό 

αντίκτυπο. Και πάλι, αντικατοπτρίζονται εδώ οι μειώσεις στην παραγωγή φυσικού 

αερίου. 

Περίπου το ένα τρίτο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από όλους τους 

κορυφαίους τομείς αποτελείται από τον τομέα συστημάτων και υλικών υψηλής 

τεχνολογίας, όπου η προστιθέμενη αξία είναι 48 δις Ευρώ. Η αξία παραγωγής στον 

τομέα αυτό είναι επίσης η υψηλότερη. Ακολουθεί ο τομέας Logistics με προστιθέμενη 

αξία 25 δις Ευρώ. Οι τομείς που συμβάλλουν στη χαμηλότερη προστιθέμενη αξία είναι 

οι τομείς ύδρευσης και βιοεπιστημών και της υγείας.  

Το 2015, τα τρία τέταρτα όλων των δαπανών Ε & Α των επιχειρήσεων και των 

ιδρυμάτων προήλθαν από τους κορυφαίους τομείς. Ο τομέας συστημάτων και υλικών 

υψηλής τεχνολογίας δαπάνησε 4 δις ευρώ από τα 6,8 δις ευρώ των συνολικών δαπανών 

Ε & Α. 

Μεταξύ του 2010 και του 2016, η απασχόληση σε όλους τους κορυφαίους κλάδους 

αυξήθηκε συνολικά κατά 43 χιλιάδες. Το ήμισυ του συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας 

που δημιουργήθηκαν από τους κορυφαίους τομείς οφείλεται στον τομέα υψηλής 

τεχνολογίας. Αυτός είναι επίσης ο μεγαλύτερος κορυφαίος τομέας όσον αφορά την 

απασχόληση, με 467 χιλιάδες απασχολούμενους σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Η 

απασχόληση αυξήθηκε επίσης σημαντικά στους κλάδους Δημιουργικής Βιομηχανίας και 

Ενέργειας. 

Ο κορυφαίος τομέας της ενέργειας είναι έντασης κεφαλαίου και έχει σχετικά λίγους 

υπαλλήλους. Η παραγωγικότητα της εργασίας  σε αυτόν τον τομέα είναι κατά πολύ η 

υψηλότερη σε όλους τους κορυφαίους τομείς. Μια σχετικά μικρή ομάδα επιχειρήσεων 

δημιουργεί σχετικά υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι περισσότερες απώλειες θέσεων 

εργασίας παρατηρήθηκαν στον κορυφαίο τομέα Logistics. 

Ο κορυφαίος τομέας των δημιουργικών βιομηχανιών έχει ίσο αριθμό ανεξάρτητων 

επιχειρηματιών και εργαζομένων. Αυτός είναι επίσης ο τομέας με το μεγαλύτερο μερίδιο 

ανεξάρτητων επιχειρηματιών. Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο παρατηρείται στον 

αγροδιατροφικό τομέα όπου ο αριθμός των ανεξάρτητων επιχειρηματιών είναι περίπου ο 
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μισός αριθμός των εργαζομένων. Η πλειοψηφία των εργαζομένων σε άλλους κορυφαίους 

τομείς είναι υπάλληλοι. 

Λεπτομερή ανάλυση των κορυφαίων τομέων της ολλανδικής οικονομίας  υπάρχει στην 

ιστοσελίδα:  https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/41/monitor-topsectoren-2017 . 
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