
Διεθνοποίηση της ολλανδικής οικονομίας και ο πληθυσμός των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της παγκοσμιοποίησης της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ολλανδίας, δημοσιεύτηκε πρόσφατα μελέτη της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου 

περιγράφει τις τάσεις της διεθνοποίησης της ολλανδικής οικονομίας σε σχέση με τον 

πληθυσμό των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο. Για πολλές από αυτές 

τις εταιρείες, το διεθνές εμπόριο αποτελεί στρατηγική επιλογή και βασική πηγή ανάπτυξης 

αν και υπάρχει μια σημαντική ομάδα άλλων εταιρειών για τις οποίες το διεθνές εμπόριο δεν 

αποτελεί μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους. Τα σημαντικότερα ευρήματα της εν λόγω 

μελέτης είναι τα εξής: 

 

Το 80% των εξαγωγών αγαθών πραγματοποιούνται από εταιρείες που εξάγουν κάθε χρόνο 

 Ο αριθμός των εξαγωγέων αγαθών στην Ολλανδία σημείωσε μεγάλη αύξηση κατά 

την τελευταία δεκαετία, από περίπου 66.000 εξαγωγείς αγαθών το 2010 σε 115.000 

το 2018. Επίσης έχει αυξηθεί το ποσοστό του επιχειρηματικού πληθυσμού που 

απαρτίζεται από εξαγωγείς αγαθών.   

 Ο αριθμός των επιχειρήσεων που εισάγουν αγαθά είναι σημαντικά υψηλότερος από 

τον αριθμό των εξαγωγέων αγαθών. 

 Μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων εξάγει αγαθά κάθε χρόνο. 

Περίπου 31.000 επιχειρήσεις (το 16% του συνόλου) ανέφεραν συνεχείς εξαγωγές 

αγαθών για όλα τα εννέα έτη που εξετάστηκαν στην εν λόγω μελέτη. Ωστόσο, αυτός 

ο σχετικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων είναι υπεύθυνος για το 80% περίπου των 

εξαγωγών σε αξία. Το 16% των εισαγωγέων είναι υπεύθυνο για το 90% περίπου των 

εισαγωγών σε αξία.  

 Οι επιχειρήσεις που αναφέρουν εφάπαξ εξαγωγές εμπορευμάτων αποτελούν το ένα 

τέταρτο της συνολικής ομάδας των εξαγωγέων κατά την περίοδο από το 2010 έως το 

2018, ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,5% των εξαγωγών από άποψη αξίας. Το ίδιο 

ισχύει και για τις επιχειρήσεις που ξεκινούν επανειλημμένα και σταματούν να 

εξάγουν. Παρόλο που από κοινού αυτή η ομάδα εξαγωγέων αντιπροσωπεύει πάνω 

από το 20% του πληθυσμού των εξαγωγέων, ευθύνονται για λιγότερο από το 2,5% 

των συνολικών εξαγωγών. 

 

Χαρακτηριστικά των περιστασιακών εξαγωγέων 



 Κάθε χρόνο, περίπου μία στις δέκα ολλανδικές επιχειρήσεις εξάγει αγαθά και 

περίπου το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων εισάγει αγαθά. Μόνο ένα μικρό ποσοστό 

των επιχειρήσεων ασχολούνται με το εμπόριο σε ετήσια βάση.   

 Μετά την ομαδοποίηση των εξαγωγέων βάσει της εμπορικής συμπεριφοράς τους, 

γίνεται αντιληπτό ότι περίπου το ένα τρίτο των εξαγωγέων μπορεί να θεωρηθούν 

ώριμοι εξαγωγείς και είναι υπεύθυνοι από κοινού περίπου για το 95% των εξαγωγών 

σε αξία. 

 Από την ομάδα επιχειρήσεων που άρχισαν να εξάγουν το 2016, λιγότερες από τις 

μισές εξήγαγαν και το 2017. Περισσότεροι από τους μισούς εξαγωγείς αποσύρθηκαν 

από την εξαγωγική αγορά κατά το πρώτο έτος και το 3% σταμάτησαν ένα χρόνο 

αργότερα.  

 Οι «προ-ώριμοι» εξαγωγείς φαίνεται να φτάνουν σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι 

μετά το πρώτο άλμα τους στις ξένες αγορές. Από αυτή την ομάδα, το 60% γίνονται 

ώριμοι εξαγωγείς και το 40% σταματούν να εξάγουν μετά από δύο χρόνια. Αυτό που 

είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στα στατιστικά στοιχεία είναι ότι σχεδόν το 8% των 

«προ-ώριμων» εξαγωγέων δεν υπάρχει πλέον ένα χρόνο αργότερα. 

 Μια επιχείρηση που έχει εξαγάγει εμπορεύματα σε τουλάχιστον τρία από τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια θεωρείται ως διαρθρωτικός εξαγωγέας. Μια επιχείρηση 

που έχει εξαγάγει εμπορεύματα σε τουλάχιστον ένα, αλλά όχι περισσότερα από δύο 

από τα τέσσερα προηγούμενα έτη, ορίζεται ως ένας περιστασιακός εξαγωγέας. 

 Δύο στους τρεις ενεργούς εξαγωγείς είναι διαρθρωτικοί εξαγωγείς και 

αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία της αξίας των εξαγωγών. Αυτή η 

ομάδα εξαγωγέων ήταν υπεύθυνη για το 97% της συνολικής αξίας των εξαγωγών το 

2018. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαρθρωτικών εξαγωγέων - περίπου το 78% - 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, ακολουθούμενες από επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Οι επιχειρήσεις στο τομέα των υπηρεσιών 

είναι πιθανότερο να είναι περιστασιακοί εξαγωγείς. 

 Όταν γίνεται διάκριση μεταξύ μη εξαγωγέων, περιστασιακών εξαγωγέων και 

διαρθρωτικών εξαγωγέων, προκύπτει ότι οι προσωρινοί εξαγωγείς είναι πιο 

παραγωγικοί από τους μη εξαγωγείς, αλλά λιγότερο παραγωγικοί από τους 

διαρθρωτικούς εξαγωγείς. 

 Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη παραγωγικότητα της εργασίας και ένταση κεφαλαίου  

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσουν σταθερή παρουσία στις διεθνείς 

αγορές. 



 Οι διαρθρωτικοί εξαγωγείς ασχολούνται περισσότερο με τις ευρωπαϊκές χώρες από 

τους περιστασιακούς εξαγωγείς, πιθανώς λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους και 

των υψηλών αναμενόμενων κερδών που συνδέονται με αυτό το εμπόριο. 

 Οι νέοι εξαγωγείς με υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας της εργασίας και έντασης 

κεφαλαίου έχουν περισσότερες πιθανότητες να δραστηριοποιηθούν για τουλάχιστον 

δύο ακόμη χρόνια σε ξένη αγορά. Αυτή η πιθανότητα είναι επίσης μεγαλύτερη για 

τις νεότερες επιχειρήσεις. 

 

 

Περιστασιακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών 

 Υπήρξε σταθερή αύξηση του αριθμού των εξαγωγέων και εισαγωγέων υπηρεσιών 

μεταξύ 2012 και 2016. 

 Σχεδόν το 90% των εξαγωγών υπηρεσιών μεταξύ 2012 και 2016 διεξήχθη από 

επιχειρήσεις που εξάγουν κάθε χρόνο. Όσον αφορά τον αριθμό των εξαγωγέων, αυτή 

η ομάδα αντιπροσωπεύει μόνο το 18% όλων των εξαγωγέων. 

 Σχεδόν το 45% των επιχειρήσεων που εξήγαγαν υπηρεσίες μεταξύ του 2012 και του 

2016 το έκαναν μόνο μία φορά. Οι εξαγωγείς αυτοί αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% 

της αξίας των εξαγωγών υπηρεσιών την περίοδο αυτή. 

 Σε αντίθεση με τους εξαγωγείς αγαθών, υπάρχει σχετικά χαμηλή παρουσία 

επιχειρήσεων που επανειλημμένα ξεκινούν και σταματούν να εξάγουν μεταξύ των 

εξαγωγέων υπηρεσιών. Οι εφάπαξ εξαγωγείς, από την άλλη πλευρά, είναι πιο συχνοί 

μεταξύ των εξαγωγέων υπηρεσιών από ό,τι μεταξύ των εξαγωγέων αγαθών.  

 Περισσότερο από το 40% των εξαγωγέων υπηρεσιών που δραστηριοποιήθηκαν το 

2015 και το 2016 ήταν διαρθρωτικοί εξαγωγείς. Περίπου το 90% των διαρθρωτικών 

εξαγωγέων το 2015 συνέχισαν τις εξαγωγές ένα χρόνο αργότερα. Από τους 

περιστασιακούς εξαγωγείς το 2015, περίπου το 70% εξήγαγαν περιστασιακά το 

2016. 

 

 

Εξέλιξη  του χαρτοφυλακίου εξαγωγών των νέων εξαγωγέων αγαθών 

 Οι νέοι εξαγωγείς αγαθών τείνουν να είναι σχετικά μικρές επιχειρήσεις: το 2014, 

περίπου το 94% ήταν ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 



 Οι νέοι εξαγωγείς αγαθών αντιπροσώπευαν το 1,6% της συνολικής αξίας των 

εξαγωγών αγαθών κατά το 2014. 

 Κατά μέσο όρο, οι νέοι εξαγωγείς εξάγουν σε λιγότερες χώρες και εμπορεύονται 

λιγότερα προϊόντα από ό,τι άλλοι εξαγωγείς. Οι περισσότεροι νέοι εξαγωγείς αγαθών 

αρχίζουν παρέχοντας ένα μόνο προϊόν σε μία μόνο χώρα. Το 2014, αυτό ίσχυε για 

επτά στις δέκα επιχειρήσεις αυτής της ομάδας. 

 Κατά μέσο όρο, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που αρχίζουν να εξάγουν αγαθά 

εξάγουν από την αρχή περισσότερες ποικιλίες προϊόντων σε περισσότερες χώρες από 

ό,τι οι ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της 

μεταποίησης.  

 Από τους νέους εξαγωγείς αγαθών, περίπου 7 στους 10, αρχικά εξάγουν 

αποκλειστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βέλγιο να είναι ο πιο 

δημοφιλής προορισμός. Πάνω από το 10% των νέων εξαγωγέων αγαθών ξεκίνησαν 

την δραστηριότητά τους αποκλειστικά εκτός ΕΕ.  Για αυτές τις επιχειρήσεις, οι ΗΠΑ 

ήταν ο πιο δημοφιλής προορισμός. 

 Περίπου οι μισοί από τους εξαγωγείς αγαθών που άρχισαν να εξάγουν το 2014 

συνέχισαν τη εξαγωγή αγαθών έως το 2018. 

 Η μεγαλύτερη αύξηση τόσο στον αριθμό των προορισμών των εξαγωγών όσο και 

στον αριθμό των προϊόντων κατά τα έτη μετά την εκκίνηση των εξαγωγών βρίσκεται 

μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο αριθμός των προϊόντων αυξήθηκε 

γρηγορότερα από τον αριθμό των προορισμών. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

είχαν ακριβώς την αντίθετη τάση. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των προορισμών 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εξαγωγών. 

 Η αύξηση της αξίας των εξαγωγών που πραγματοποιούνται από νέους εξαγωγείς 

αγαθών είναι μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εξάγουν περισσότερα προϊόντα σε 

περισσότερες χώρες. Μεταξύ 2014 και 2018, η αξία των εξαγωγών αυτής της ομάδας 

αυξήθηκε σχεδόν έξι φορές. Αυτό ισχύει και για την ομάδα που αύξησε τόσο τον 

αριθμό των χωρών όσο και τον αριθμό των πελατών: οι επιχειρήσεις αυτές 

κατάφεραν να αυξήσουν την αξία των εξαγωγών τους κατά σχεδόν 450%. 

 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, του χονδρικού 

και του λιανικού εμπορίου είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχουν σχετικά μεγάλο αριθμό 

εμπορικών σχέσεων όταν αρχίζουν να εξάγουν.  

 Οι νέοι εξαγωγείς αναπτύσσουν την πελατειακή βάση τους με την πάροδο του 

χρόνου και η αύξηση αυτή φαίνεται να συσχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των 

προορισμών εξαγωγής. 



 Κατά μέσο όρο, για κάθε έτος μεταξύ του 2014 και του 2018, περισσότεροι από τους 

μισούς εξαγωγείς πρόσθεσαν έναν νέο προορισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος (55%). Αυτό ήταν πολύ πιθανότερο να ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 

τις επιχειρήσεις που τελούν υπό ξένη ιδιοκτησία παρά για τις ανεξάρτητες μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 

Εξέλιξη  στο χαρτοφυλάκιο εξαγωγών των εμπόρων υπηρεσιών 

 Μεταξύ των νέων εξαγωγέων υπηρεσιών, οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν σημαντικά 

περισσότερους προορισμούς από τις ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Από το 2014 έως το 2018 σημειώθηκε σταδιακή αύξηση του μέσου αριθμού 

προορισμών εξαγωγών τόσο για τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και για τις ανεξάρτητες 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Το 34% των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν εξαγωγές υπηρεσιών το 2014 

εξακολουθούν να το κάνουν το 2018. 

 Οι νέοι εξαγωγείς υπηρεσιών ήταν πιθανότερο να σταματήσουν να εξάγουν μετά το 

πρώτο έτος, εάν εξήγαγαν στο Βέλγιο ή τη Γερμανία κατά το έτος αυτό. 

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προορισμών εξαγωγής υπηρεσιών, τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα μια επιχείρηση να σταματήσει να εξάγει. 

 Μεταξύ των εξαγωγέων υπηρεσιών που συνέχισαν να εξάγουν από το 2014, η 

μεγαλύτερη σχετική αύξηση στους προορισμούς ήρθε για επιχειρήσεις που είχαν 

μόνο έναν προορισμό εξαγωγής το 2014. 

 Ενώ ο αριθμός των νέων εξαγωγέων υπηρεσιών που εξακολούθησαν να εξάγουν από 

το 2014 μειώθηκε, ο μέσος αριθμός πελατών ανά εξαγωγέα υπηρεσιών αυξήθηκε. 

 Όσο λιγότερος είναι ο αριθμός των πελατών στους οποίους εξήχθησαν υπηρεσίες το 

2014, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η επιχείρηση να έχει σταματήσει πλήρως 

τις εξαγωγικές υπηρεσίες μέχρι το 2018. 

 Εκτός από την αύξηση του μέσου αριθμού πελατών κατά την περίοδο 2014-2018, 

αυξήθηκαν επίσης οι μέσες εξαγωγές υπηρεσιών ανά πελάτη. 

 Όσο χαμηλότερη είναι η αξία των εξαγωγών των υπηρεσιών το 2014, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μια επιχείρηση να έχει τελειώσει πλήρως τις 

εξαγωγικές υπηρεσίες έως το 2018. 



 

Συμπεράσματα 

 Η πιθανότητα επιβίωσης των επιχειρήσεων που εξάγουν είναι γενικά υψηλότερη από 

εκείνη των εταιρειών που δεν εξάγουν. Αυτό ισχύει και για τους εξαγωγείς αγαθών 

και για τους εξαγωγείς υπηρεσιών. 

 Οι διαρθρωτικοί εξαγωγείς έχουν υψηλότερη πιθανότητα επιβίωσης από τις εταιρείες 

που εξάγουν μόνο περιστασιακά. Αυτό ισχύει και για τους εξαγωγείς αγαθών και 

υπηρεσιών. 

 Οι διαρθρωτικοί εξαγωγείς είναι λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν αφού σταματήσουν 

να εξάγουν σε σχέση με τους πρώην περιστασιακούς εξαγωγείς. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

Εκ. ευρώ Εκ. ευρώ Εκ. ευρώ 

2014 382 416 433 405 50 989 

2015 372 195 418 982 46 787 

2016 368 861 423 228 54 367 

2017 408 885 467 434 58 550 

2018 441 637 496 000 54 364 

 

A 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

Εκ. ευρώ Εκ. ευρώ Εκ. ευρώ 

2014 145292 155310 10018 

2015 192373 178332 -14041 

2016 165827 172502 6675 

2017 183219 193161 9,942 

2018 195530 206520 10990 

 

 


