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Ολλανδικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων. 

 

Σύμφωνα με έρευνα του Wageningen Economic Research (WUR) που δημοσιεύτηκε 

πρόσφατα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ολλανδίας το 2018  ανήλθαν σε 90,3 δις  

ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 2017 (90,1 δις ευρώ). Οι εισαγωγές 

αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν επίσης το 2018 κατά 0,5% και υπολογίζονται σε 61,4 δις 

ευρώ. Λόγω της κάπως ισχυρότερης αύξησης των εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές, το 

πλεόνασμα του γεωργικού εμπορίου μειώθηκε επίσης ελαφρά (-0,4%) σε σχέση με το 2017: 

από 28,9 σε 28,8 δις ευρώ. Το πλεόνασμα του εμπορίου αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη εξέλιξη σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο εμπορικό πλεόνασμα της χώρας. 

Μετά από σχεδόν συνεχή μείωση του γεωργικού μεριδίου από 68% το 2008 σε 49% το 2017, 

το μερίδιο αγροτικών προϊόντων το 2018 αυξήθηκε ξανά στο 58%.  

Οι μειώσεις των τιμών αποτελούν σημαντική εξήγηση για τη χαμηλότερη αύξηση της αξίας 

των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ενώ υπήρξε μείωση 

των τιμών κατά 0,7% το 2018, σημειώθηκε μεγαλύτερη αύξηση του όγκου κατά 0,9%, 

γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση της αξίας των εξαγωγών ανέρχεται στο 0,2%. Η 

κατεύθυνση της εξέλιξης του όγκου και των τιμών όσον αφορά στις εισαγωγές γεωργικών 

προϊόντων είναι παρόμοια αλλά οι διαφορές είναι πιο έντονες. Η αύξηση του όγκου 

πωλήσεων κατά 2,4% υπερβαίνει την πτώση των τιμών κατά 1,9%, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της αξίας κατά 0,5%. 

Οι περισσότερες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων κατευθύνονται προς τις γειτονικές χώρες το 

2018, όπως και τα προηγούμενα έτη: 22,8 δις ευρώ προς τη Γερμανία και 10,2 δις ευρώ προς 

το Βέλγιο. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, η Κίνα, η Πολωνία και η Σουηδία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις ολλανδικές 

εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αφορούν στους κορυφαίους προορισμούς: Γερμανία (-310 

εκατ. ευρώ), της Γαλλία (-97 εκατ. ευρώ) και Ην. Βασίλειο (-72 εκατ. ευρώ). Οι μεγαλύτερες 

αυξήσεις στις ολλανδικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν προς την  

Ιαπωνία (+110 εκατ. ευρώ), το Μαρόκο (+93 εκατ.  ευρώ), η Πολωνία (+86 εκατ. ευρώ) +77 

εκατ. Ευρώ) και την Κίνα (+66 εκατ. ευρώ). 

Οι σημαντικότερες ομάδες εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων ήταν τα ανθοκομικά προϊόντα 

(9,2 δις ευρώ), τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά (8,5 δις ευρώ), το κρέας (8,1 δις  

ευρώ), τα λαχανικά (6,6 δις ευρώ) και τα φρούτα (6,0 δις ευρώ). Οι σημαντικότερες 

εισαγωγές αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνουν φρούτα (6,2 δις ευρώ), φυσικά λίπη και 

έλαια (4,5 δις ευρώ), γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (4,2 δις ευρώ) και κακάο και 

παρασκευάσματα κακάου (3,9 δις ευρώ).  

Σημειώνεται επίσης ότι το 2018, η Ολλανδία  εξήγαγε αγαθά που σχετίζονταν με τη γεωργία 

ύψους 9,2 δις ευρώ, όπως γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα για τη βιομηχανία τροφίμων, 

υλικά θερμοκηπίου, λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Αυτό αντιπροσωπεύει 

αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το 2017. Οι γειτονικές χώρες - Γερμανία (1,4 δις ευρώ) και 
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Βέλγιο (0,9 δις ευρώ) - ήταν οι μεγαλύτεροι αγοραστές. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται εξ 

ολοκλήρου στην αύξηση των εξαγωγών προϊόντων ολλανδικής καταγωγής. 

Τα τελευταία στοιχεία για την έρευνα και την ανάπτυξη επίσης, αποκαλύπτουν ότι οι 

επιχειρήσεις με γεωργική δραστηριότητα πραγματοποίησαν περισσότερες δαπάνες για την 

έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων το 2016 από ό,τι το 2014. Οι δαπάνες για την Ε & Α του 

γεωργικού τομέα αυξήθηκαν, τόσο σε απόλυτη έννοια όσο και σε σχέση με το ποσοστό των 

συνολικών δαπανών για την τεχνολογική καινοτομία. Ενώ οι δαπάνες για όλες τις ολλανδικές 

επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 εργαζόμενους αυξήθηκαν σχεδόν κατά 11%, οι 

δαπάνες των επιχειρήσεων του τομέα της γεωργίας αυξήθηκαν κατά περίπου 19% (από 728 

εκατ. ευρώ σε 864 εκατ. ευρώ). 

Εκτός από την εξαγωγή αγαθών, υπάρχει επίσης και εξαγωγή υπηρεσιών σχετικών με τη 

γεωργία. Οι ολλανδικές αγροτικές επιχειρήσεις εισάγουν περισσότερες υπηρεσίες από ότι 

εξάγουν. Το 2016, οι εισαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 4,7 δις ευρώ ενώ οι εξαγωγές 2,3 δις 

ευρώ.  

Ο βιολογικός τομέας γεωργικών τροφίμων είναι περιορισμένος σε μέγεθος, αλλά εξακολουθεί 

να αυξάνεται. Στο τέλος του 2017, υπήρχαν 1.696 πιστοποιημένες γεωργικές επιχειρήσεις με 

βιολογική παραγωγή (αύξηση 9% σε σύγκριση με το 2016). 
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Εισαγωγές και εξαγωγές γεωργικών προϊόντων (σε δις ευρώ) 

  
Εξαγωγές Εισαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο 

2008 65.2 41.6 23.6 

2009 61.5 37.9 23.6 

2010 67.4 42 25.3 

2011 73.7 49.1 24.6 

2012 76.9 52 24.9 

2013 81 53.6 27.3 

2014 81.7 52.9 28.8 

2015 81.4 55.9 25.4 

2016 84.8 56.6 28.2 

2017 90.1 61.1 28.9 

2018* 90.3 61.4 28.8 

    CBS, Wageningen Economic Research 

  *βάσει εκτιμήσεων 
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Γεωργικά αγαθά κατά την αξία των εξαγωγών (σε δις ευρώ) 

  2018 2017 

Ανθοκομικά προϊόντα 9.17 8.87 

Γαλακτοκομικά και αυγά 8.52 8.73 

Κρέας 8.06 8.18 

Λαχανικά 6.58 6.59 

Φρούτα 5.98 5.51 

Ποτά 5.15 5.09 

Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων 5.09 4.93 

Παρασκευάσματα δημητριακών, αλεύρων, 

αμύλου ή γάλακτος 

4.83 4.31 

Υπολείμματα από βιομηχανίες τροφίμων 4.47 4.27 

Παρασκευάσματα κακάο και κακάο 4.4 4.79 

         CBS, Wageningen Economic Research 

                      *βάσει εκτιμήσεων 
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Οι δέκα πρώτοι προορισμοί εξαγωγής στο γεωργικό εμπόριο, 2018 * (σε δις ευρώ) 

Γερμανία 22.78 

Βέλγιο 10.22 

Ηνωμένο Βασίλειο 8.58 

Γαλλία 7.71 

Ιταλία 3.45 

Ισπανία 2.63 

Ηνωμένες Πολιτείες 2.5 

Κίνα 2.45 

Πολωνία 2.4 

Σουηδία 1.98 

                                                                          CBS, Wageningen Economic Research,       *βάσει εκτιμήσεων  


