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Ο κλάδος της λιανικής στην Ολλανδία κατά το 2017. 

 

 

Το ολλανδικό λιανικό εμπόριο αναπτύχθηκε το 2017 κατά 3% που είναι ο μεγαλύτερος 

ρυθμός από το 2006. Χάρη στις υψηλότερες τιμές, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 

4,5%. Ο αριθμός των πτωχεύσεων στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά το ένα τρίτο. Κατά 

το 2018, αναμένεται ότι το λιανικό εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

 

Σούπερ μάρκετ 

 

Ο όγκος των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε κατά 1,4% το 2017. Χάρη στις 

υψηλότερες τιμές, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,5%. Οι πωλήσεις διαφόρων 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν: της Albert Heijn κατά 3,4%, της Jumbo κατά 4,1% 

και της Plus κατά 5%. Οι πωλήσεις των εκπτωτικών σούπερ μάρκετ Lidl αυξήθηκαν κατά 

2,1% και της Aldi αυξήθηκαν κατά 1,3%. Τα φρέσκα προϊόντα είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας της αύξησης. Το 2013, το μερίδιο του κύκλου εργασιών της κατηγορίας των 

φρέσκων προϊόντων ήταν μικρότερο από 43%, ενώ τώρα υπερβαίνει το 47%. Η κατηγορία 

περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά και γεύματα έτοιμα για κατανάλωση, με τα οποία τα 

σούπερ μάρκετ ανταποκρίνονται στην ανάγκη για υγιεινά, οικολογικά προϊόντα. Οι 

πωλήσεις των σούπερ μάρκετ κυμαίνονται πλέον κατά 9% πάνω από το επίπεδο πριν από 

την κρίση (2008). Στις αρχές του 2018 υπήρχαν 4.690 καταστήματα σούπερ μάρκετ, χωρίς 

να συμπεριλαμβάνονται τα μίνι μάρκετ. 

 

Εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων 

 

Οι πωλήσεις των εξειδικευμένων καταστημάτων τροφίμων μειώθηκαν το 2017 κατά 2%. Ο 

ανταγωνισμός από τα σούπερ μάρκετ πιέζει τα εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων εδώ 

και χρόνια. Ενώ οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα πριν από την 

κρίση, ο όγκος των πωλήσεων των εξειδικευμένων καταστημάτων τροφίμων έχει μειωθεί 

κατά 29%. Τα τελευταία οκτώ χρόνια έκλεισαν 429 αρτοποιεία, 414 κρεοπωλεία και 301 

οπωροπωλεία. Αντίθετα, έχουν ανοίξει περισσότερα ιχθυοπωλεία, delicatessen, 

ζαχαροπλαστεία ειδικευμένα στη σοκολάτα και τυροπωλεία. 

 

Αυτοκίνητα 

 

Ο κύκλος εργασιών στη λιανική πώληση αυτοκινήτων αυξήθηκε το 2017 κατά 6,9%. Οι 

πωλήσεις νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 414.500 ( 8%). Το 2018 αναμένεται επίσης 

αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τ.ε. 

πωλήθηκαν 13% περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι την ίδια περίοδο ένα έτος νωρίτερα. 

Περισσότεροι καταναλωτές όμως προτίμησαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οι 

πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από εταιρείες σε καταναλωτές ανήλθαν σε 1,1 

εκατομμύριο, 7% περισσότερο από δέκα έτη πριν. Εν αντιθέσει, οι πωλήσεις νέων 

αυτοκινήτων κινούνται 9%, κάτω από το μέσο όρο δέκα έτη πριν. Οι πωλήσεις υβριδικών 

αυτοκινήτων μειώθηκαν το 2017, λόγω της αύξησης του φόρου ενώ οι πωλήσεις των 

πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπερδιπλασιάστηκαν. 

 

Καταστήματα ένδυσης 

 

Λόγω του ανταγωνισμού στις τιμές, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,5%. Αν και αυτή 

η αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι ευνοϊκή, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
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προκλήσεις στον κλάδο. Ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός και οι πωλήσεις εξακολουθούν να 

κυμαίνονται περίπου 9% χαμηλότερα σε σχέση με το επίπεδο του 2007. Ωστόσο, το 

συνολικό εμβαδόν των καταστημάτων του κλάδου αυξήθηκε εν τω μεταξύ κατά περίπου 

7%. Επιπλέον, επήλθε ισχυρός ανταγωνισμός από το διαδίκτυο. Το 2017, οι δαπάνες για 

ηλεκτρονικές αγορές ειδών ένδυσης αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα 

με τον οργανισμό InRetail, η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε αποκλειστικά από τις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις. 

 

Καταστήματα υποδημάτων 

 

Τα καταστήματα υποδημάτων κατάφεραν να αυξήσουν το 2017 τον κύκλο εργασιών κατά 

2,3%. Ο όγκος πωλήσεων των καταστημάτων υποδημάτων είναι 27% χαμηλότερα από τα 

επίπεδα πριν από την κρίση. Πέρυσι, 53 καταστήματα υποδημάτων έκλεισαν, παρά την 

αύξηση των πωλήσεων. Οι δαπάνες των καταναλωτών μέσω διαδικτύου αυξάνονται επίσης 

γρήγορα και σε αυτήν την κατηγορία (κατά 25% το 2017). Το 29% των δαπανών για 

υποδήματα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. 

 

Χονδρέμποροι προϊόντων εκτός τροφίμων 

 

Οι χονδρέμποροι προϊόντων εκτός τροφίμων παρουσίασαν αύξηση κύκλου εργασιών κατά 

6,8% το 2017. Δεν είναι οι χονδρέμποροι ενδυμάτων και υποδημάτων που 

πρωταγωνιστούν στην αύξηση αυτή. Αύξηση παρουσιάζουν το χονδρεμπόριο 

καταναλωτικών συσκευών, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, συσκευών audio/video, 

οπτικών και φωτογραφικών ειδών (+5,5%) και ιδιαίτερα οι χονδρέμποροι ιατρικών ειδών 

(+ 7,8%). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, ο κύκλος εργασιών των 

επιχειρήσεων χονδρικής προϊόντων εκτός τροφίμων αυξήθηκε κατά 24%. Η αύξηση αυτή 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7% που κατάφερε να 

επιτύχει το λιανικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Οι χονδρέμποροι 

επωφελούνται από δύο πλευρές: από την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση από τον τομέα λιανικής αλλά και από την ανάπτυξη των 

ξένων οικονομιών και του εμπορίου μαζί τους. Το 2017, οι ολλανδικές εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 5,7%. 

 

Καταστήματα ειδών μαστορέματος (DIY) 

 

Τα καταστήματα ειδών μαστορέματος παρουσίασαν αύξηση όγκου πωλήσεων το 2017 

κατά 7,1%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά κατοικίας. Ο όγκος 

πωλήσεων των εν λόγω καταστημάτων κυμαίνεται ακόμα 26% χαμηλότερα από τα επίπεδα 

πριν την κρίση. Ταυτόχρονα, το συνολικό εμβαδό των καταστημάτων ειδών μαστορέματος 

έχει αυξηθεί κατά 10%, μία τάση που συνεχίστηκε και το 2017. 

 

Καταστήματα προσωπικής φροντίδας 

 

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης στον τομέα της προσωπικής φροντίδας (μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά, είδη προσωπικής 

υγιεινής κ.τ.λ.) σημείωσαν αύξηση πωλήσεων κατά 4,3% πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε όγκο 

πωλήσεων που υπερβαίνει το 6% πάνω από το επίπεδο πριν από την κρίση. Η ανάπτυξη 

του τομέα φροντίδας αφορά κυρίως τα καταστήματα αρωμάτων και καλλυντικών, 

περισσότερο από ό,τι τα φαρμακεία. Το 11% των δαπανών στην υγεία και την ομορφιά 
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πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Το 2017 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά 

αυξήθηκαν κατά 46%. 

 

 

Ηλεκτρονικές πωλήσεις 

 

Οι πωλήσεις στον τομέα λιανικής μέσω διαδικτύου σύμφωνα με την ολλανδική στατιστική 

υπηρεσία αυξήθηκαν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τόσο το 2016 όσο και το 2017 η 

αύξηση ανήλθε σε 19,5%. Το 2017 αυξήθηκαν κυρίως οι δαπάνες μέσω διαδικτύου για 

υγεία και ομορφιά (+46%), για τρόφιμα (+35%), για προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο 

(+30%), για υποδήματα (+25%) και για ρούχα (+24%). 

 

 

 


