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Οι ολλανδικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων το 2017. 

 

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της Ολλανδίας για το 2017 εκτιμώνται σε 91,7 δις 

ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση μεγαλύτερη από 7% σε σχέση με το 2016 

(85,5 δις ευρώ). Οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 9% (από 57,5 

δις ευρώ σε 62,6 δις ευρώ). Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου γεωργικών 

προϊόντων το 2017 αυξήθηκε κατά 4% και ανήλθε σε 29,1 δις ευρώ. Τόσο οι 

εισαγωγές και εξαγωγές όσο και το εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων ανήλθαν 

το 2017 σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 

 

Το μερίδιο των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές 

ολλανδικών προϊόντων μειώθηκε ελαφρά, από 20,1%  σε 19,4%. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι εξαγωγές μη γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν ταχύτερα από τις 

εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Στις συνολικές εισαγωγές το μερίδιο των γεωργικών 

προϊόντων μειώθηκε επίσης ελαφρά: από 15,4%  σε 15,2%. 

 

Τουλάχιστον το 78% των ολλανδικών γεωργικών εξαγωγών το 2017 προοριζόταν για 

χώρες της ΕΕ. Το 22% είχε προορισμό χώρες εκτός ΕΕ. Οι σημαντικότεροι 

εξαγωγικοί προορισμοί παραμένουν η Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και η Γαλλία. Οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5%, προς το Βέλγιο 

11% προς τη Γαλλία 13% ενώ προς το Ηνωμένο Βασίλειο 2%. Επίσης και για τις 

εισαγωγές γεωργικών προϊόντων οι γειτονικές χώρες της Ολλανδίας είναι σημαντικές. 

Οι εισαγωγές από τη Γερμανία και το Βέλγιο παρουσίασαν αύξηση (κατά 8,5 και 8% 

αντίστοιχα). 

 

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς τη Γερμανία αποτελούνταν κατά 29% από 

κηπευτικά και ανθοκομικά προϊόντα (λαχανικά, φρούτα και ανθοκομικά προϊόντα) 

και κατά 22% από ζωικά προϊόντα (κρέας, γαλακτοκομικά και αυγά). Η Ολλανδία 

εισήγαγε από τη Γερμανία κυρίως ζωντανά ζώα, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και 

προϊόντα σιτηρών. Η Ολλανδία ήταν το 2017 η σημαντικότερη χώρα προέλευσης για 

γεωργικά προϊόντα στη γερμανική αγορά με 24%. 

 

Σημαντικές ομάδες προϊόντων όσον αφορά στις εξαγωγές ολλανδικών γεωργικών 

προϊόντων είναι οι πατάτες, τα φρούτα και τα λαχανικά με 12,1 δις ευρώ, τα έτοιμα 

προϊόντα για κατανάλωση, τα ζώα και το κρέας (και τα δύο από 10,7 δις ευρώ), τα 

ανθοκομικά προϊόντα (9,1 δις ευρώ) και τα γαλακτοκομικά και τα αυγά (8,9 δις 

ευρώ). Η συμβολή των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη συνολική αξία των 

εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από την Ολλανδία το 2017 ήταν 13%. Τόσο τα 

έτοιμα προϊόντα όσο και τα ζωντανά ζώα και το κρέας αντιπροσώπευαν σχεδόν το 

12% των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Τα ανθοκομικά προϊόντα και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά είχαν μερίδιο περίπου 10%. 

 

Οι κύριες ομάδες προϊόντων που εισήχθησαν στην Ολλανδία ήταν πατάτες, φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά (8,4 δις ευρώ), έτοιμα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση 

(6,7 δις ευρώ), δημητριακά (5,6 δις ευρώ), έλαια και λίπη (5,5 δις ευρώ) και ζώα και 

κρέας (5,2 δις ευρώ). Μαζί, αυτές οι έξι ομάδες προϊόντων αντιπροσώπευαν το 60% 

των συνολικών γεωργικών εισαγωγών στην Ολλανδία το 2017. Η αύξηση των 

εισαγωγών οφείλεται κυρίως στην αύξηση στην ομάδα έλαια και λίπη, στην ομάδα 
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των λοιπών προϊόντων (όπου συμπεριλαμβάνεται ο καφές), στα φρούτα και τα 

λαχανικά, στα δημητριακά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα / αυγά. 

 

Οι συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που 

σχετίζονται με τη γεωργία,  αντιπροσώπευαν το 2017 το ποσό των 100,8 δις ευρώ. 

Στα τελευταία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα ρομπότ για άρμεγμα ή 

μηχανήματα για τη βιομηχανία τροφίμων.  

 

Από την αύξηση των γεωργικών εξαγωγών κατά 7,2% μεταξύ 2016 και 2017, 

περίπου το 1,4% οφείλονταν σε αύξηση του όγκου πωλήσεων και το 5,8% σε αύξηση 

των τιμών. Αυτή η αύξηση του όγκου οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση των 

εξαγωγών μεταποιημένων (μη πρωτογενών) γεωργικών προϊόντων. 

 

Περίπου 28% των γεωργικών εξαγωγών ήταν επανεξαγωγές (με χαμηλή 

προστιθέμενη αξία) και 72% εξαγωγές ολλανδικών προϊόντων (με υψηλή 

προστιθέμενη αξία). Επισημαίνεται ότι στα μη γεωργικά προϊόντα το ποσοστό των 

επανεξαγωγών στο σύνολο των ολλανδικών εξαγωγών είναι υψηλότερο και 

κυμαίνεται στο 49%. 

 

 

 

 


