
Ο γεωργικός τομέας της Ολλανδίας σε διεθνές πλαίσιο. 

 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μελέτη του Ινστιτούτου Wageningen Economic Research η 

οποία περιγράφει λεπτομερώς τις εξελίξεις που αφορούν στο εμπόριο γεωργικών 

προϊόντων στην Ολλανδία το 2019. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 

Στατιστική υπηρεσία της Ολλανδίας κατόπιν εντολής του Υπουργείου Γεωργίας, Φύσης 

και Ποιότητας Τροφίμων. Τα κύρια συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης αποτελούν τα 

εξής:  

  

Ολλανδικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων 

Οι ολλανδικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων (δηλαδή πρωτογενή, μη μεταποιημένα 

και δευτερεύοντα μεταποιημένα αγαθά) κατά το 2019 ανήλθαν σε 94,5 δις ευρώ 

σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το 2018 (90,4 δις ευρώ) ενώ σε σύγκριση με 

το 2008, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν  κατά 45%. 

Οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων το 2019 ανήλθαν σε 64,1 δις ευρώ σημειώνοντας  

αύξηση 3,7% σε σύγκριση με το 2018 (61,8 δις ευρώ). Σε σύγκριση με το 2008, οι 

εισαγωγές γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές γεωργικών 

προϊόντων (54% έναντι 45%). Το 2019, το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε τα 30 δις ευρώ 

για πρώτη φορά (30,5 δις ευρώ). Το 2008 το εμπορικό πλεόνασμα ήταν 23,6 δις ευρώ 

ενώ το 2018 ήταν 28,6 δις ευρώ. 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων κατά το 

2019 κατευθύνθηκαν στις χώρες που γειτνιάζουν με την Ολλανδία. Το ένα τέταρτο των 

συνολικών εξαγωγών είχαν ως προορισμό την Γερμανία (23,6 δις ευρώ). Το Βέλγιο 

βρίσκεται στη δεύτερη θέση λαμβάνοντας το 11% των συνολικών εξαγωγών (10,8 δις 

ευρώ). Οι επόμενοι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ολλανδικών γεωργικών προϊόντων είναι το 

Ηνωμένο Βασίλειο (8,7 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 9% των εξαγωγών), 

ακολουθούμενη από τη Γαλλία (7,7 δις ευρώ ή 8% των εξαγωγών). Οι τέσσερις αυτές 

γειτονικές χώρες αντιπροσωπεύουν το 54% των συνολικών εξαγωγών γεωργικών 

προϊόντων της Ολλανδίας (το ίδιο ποσοστό με το 2018).  

Όσον αφορά στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων το 2019, η  Γερμανία κατέχει την 

πρώτη θέση (11,3 δις ευρώ ή 18% των συνολικών εισαγωγών), το Βέλγιο κατέχει την 

δεύτερη θέση (8,7 δις ευρώ, ή 14% των συνολικών εισαγωγών) και η Γαλλία κατέχει την 

τρίτη θέση (4,1 δις ευρώ). 

Το εμπορικό πλεόνασμα της Ολλανδίας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται 

σε 34,6 δις ευρώ εκ των οποίων τα 12,3 δις ευρώ λόγω του εμπορίου με τη Γερμανία. Το 

εμπορικό έλλειμμα με τις υπόλοιπες χώρες είναι 4,1 δις ευρώ. 



Τα σημαντικότερα εξαγώγιμα εμπορεύματα ήταν τα καλλωπιστικά φυτά (9,5 δις ευρώ), 

τα κρέατα (8,8 δις ευρώ), τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά (8,6 δις ευρώ), τα 

λαχανικά (7,3 δις ευρώ) και τα φρούτα (6,2 δις ευρώ). Τα πρώτα πέντε αντιπροσωπεύουν 

το 43% των συνολικών εξαγωγών. Την μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εξαγωγών 

είχαν τα λαχανικά (+0,7 δις ευρώ), το κρέας (+0,6 δις ευρώ) και τα ποτά (+0,6 δις ευρώ). 

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην αξία των εξαγωγών είχαν η ζάχαρη και τα είδη 

ζαχαροπλαστικής (-98 εκατ. ευρώ) και ο καπνός και τα προϊόντα καπνού (-88 εκατ. 

ευρώ).  

Όπως και πέρυσι, το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών είχαν τα φρούτα (6,5 δις ευρώ), τα 

φυσικά έλαια και λίπη (4,9 δις ευρώ), το κακάο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα 

αυγά, καθώς και τα ποτά (4,2 δις ευρώ αντίστοιχα). Αυτές οι ομάδες προϊόντων 

συνθέτουν το 37% των συνολικών εισαγωγών γεωργικών προϊόντων. Την μεγαλύτερη 

αύξηση της αξίας των εισαγωγών είχαν τα ποτά (+0,5 δις ευρώ), τα φρούτα (+0,4 δις 

ευρώ) και τα λαχανικά (+0,3 δις ευρώ). Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην αξία των 

εισαγωγών σημειώθηκαν για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (-80 εκατ. ευρώ) και για τα 

ψάρια και τα οστρακοειδή (-55 εκατ. ευρώ). 

Η αξία των αγαθών που σχετίζονται με τη γεωργία (όπως γεωργικά μηχανήματα, 

μηχανήματα για τη βιομηχανία τροφίμων, υλικά θερμοκηπίου, λιπάσματα και 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα) αυξήθηκε κατά περισσότερο από 8% το 2019 και ανήλθε 

σε 9,9 δις ευρώ. Η Γερμανία ήταν ο κύριος προορισμός αυτών των εξαγωγών (1,5 δις 

ευρώ), ακολουθούμενη από το Βέλγιο (1 δις ευρώ), τη Γαλλία (0,9 δις ευρώ), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (0,7 δις ευρώ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (0,6 δις ευρώ). Αυτές οι 

πέντε χώρες αντιπροσώπευαν το 47% αυτών των εξαγωγών το 2019. Για τις τέσσερις 

ευρωπαϊκές χώρες οι εξαγωγές αφορούσαν κυρίως λιπάσματα και γεωργικά μηχανήματα 

ενώ για τις ΗΠΑ οι εξαγωγές αφορούσαν γεωργικά μηχανήματα και μηχανές για τη 

βιομηχανία τροφίμων.   

  

Οι ολλανδικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων σε ευρύτερη προοπτική 

Το 2018, η  Ολλανδία ήταν για άλλη μια φορά ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας 

γεωργικών προϊόντων στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία, η Βραζιλία 

και η Κίνα συμπληρώνουν τον κατάλογο των πέντε σημαντικότερων χωρών που 

αφορούν στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Οι πέντε πρώτες χώρες δεν έχουν αλλάξει 

τα τελευταία τρία χρόνια. Μια διαφορά μεταξύ των πέντε κορυφαίων χωρών είναι ότι η 

Βραζιλία και η Ολλανδία είναι καθαροί εξαγωγείς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 

Γερμανία και κυρίως η Κίνα εισάγουν περισσότερο από ό,τι εξάγουν. Στην 

πραγματικότητα, η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας γεωργικών 

προϊόντων παγκοσμίως, ακολουθούμενη από την  Ολλανδία και την Αργεντινή. Για όλες 

τις χώρες της πρώτης πεντάδας, αυξήθηκε επίσης η αξία των εισαγωγών γεωργικών 

προϊόντων.  



Η αύξηση της αξίας των ολλανδικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

τιμών εξαγωγής και σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση του όγκου των εξαγωγών. Η 

αύξηση των εξαγωγών κατά 4,6% μεταξύ 2018 και 2019 οφείλεται στην αύξηση του 

όγκου κατά 1,5 % (περίπου το ένα τρίτο) και στην αύξηση των τιμών κατά 3,1% 

(περίπου τα δύο τρίτα). Στο γεωργικό τομέα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ πρωτογενών 

γεωργικών προϊόντων (από τη καλλιέργεια, την δασοκομία, την αλιεία) και των 

δευτερογενών γεωργικών προϊόντων (όπως τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός). Οι τιμές 

για τα πρωτογενή αγαθά αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό από τις τιμές των 

δευτερογενών αγαθών, ωστόσο, η εξέλιξη των αντίστοιχων όγκων εξαγωγών ήταν γενικά 

παρόμοια. 

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αξίας 94,5 δις ευρώ μπορούν να υποδιαιρεθούν σε 

εξαγωγές αγαθών ολλανδικής προέλευσης ύψους 68,5 δις ευρώ (το 2018 ήταν 65,7 δις 

ευρώ) και επανεξαγωγές αγαθών αλλοδαπής προέλευσης ύψους 26 δις ευρώ.   

Το 2019, το άθροισμα των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και των αγαθών που 

σχετίζονται με τη γεωργία ανήλθε σε 104,4 δις ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 

20% των συνολικών ολλανδικών εξαγωγών το 2019.  

Όσον αφορά στα γεωργικά προϊόντα, τα έσοδα από την εξαγωγή καλλωπιστικών  

λουλουδιών, φυτών, βολβών και φυτωρίων δέντρων είναι τα υψηλότερα (5,8 δις ευρώ). 

Πρόκειται για την αξία εξαγωγής μείον την αξία των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

που απαιτούνται για την εξαγωγή και, όπου είναι αναγκαίο, για την παραγωγή των 

αγαθών. Ακολουθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά (4,3 δις ευρώ), το κρέας 

(4 δις ευρώ) και τα λαχανικά (3,5 δις ευρώ).  

Όσον αφορά τα αγαθά που σχετίζονται με τη γεωργία, υψηλότερα ήταν τα έσοδα από τις 

εξαγωγές γεωργικών μηχανημάτων (1,14 δις ευρώ)  και μηχανημάτων για την  

βιομηχανία τροφίμων (1,07 δις ευρώ). 

 

Γνώση, καινοτομία και βιωσιμότητα   

Εκτός από το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και αγροτικών αγαθών που σχετίζονται με 

την γεωργία, εισάγονται και εξάγονται επίσης και υπηρεσίες που συνδέονται με τη 

γεωργία. Ο γεωργικός κλάδος της Ολλανδίας εισάγει περισσότερες υπηρεσίες από ότι 

εξάγει. Το 2017, οι εισαγωγές ήταν αξίας 5,3 δις ευρώ ενώ οι εξαγωγές ήταν 2,7 δις 

ευρώ. Οι επιχειρήσεις στον τομέα εισάγουν και εξάγουν ένα πολύ διαφορετικό φάσμα 

υπηρεσιών. Οι περισσότερες από τις διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες σχετίζονται με την 

επεξεργασία ή την μεταποίηση των εμπορευμάτων ενώ οι οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές βρίσκονται στη δεύτερη θέση.  

Εκτός από το εμπόριο υπηρεσιών και αγαθών, υπάρχει μια τρίτη μορφή διεθνοποίησης: 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Οι άμεσες επενδύσεις στις ολλανδικές βιομηχανίες τροφίμων 



και ποτών ανήλθαν σε 168 εκ. ευρώ το 2018 ενώ το ίδιο έτος επενδύθηκαν από 

ολλανδικές εταιρείες 519 εκ. ευρώ σε ξένες βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.  

Το 2017, 5.925 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην ολλανδική βιομηχανία τροφίμων 

από τις οποίες 175 επιχειρήσεις (ή το 3%) ανήκαν σε ξένη μητρική εταιρεία. Το 2017, οι 

ολλανδικές εταιρείες είχαν 165 θυγατρικές στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των οποίων 25 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το 2017, οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας αγροτικών προϊόντων με 10 ή περισσότερους 

υπαλλήλους δαπάνησαν 915 εκ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α). Αυτό 

αντιπροσωπεύει αύξηση σχεδόν 6% σε σύγκριση με το 2016.  

Εκτιμάται ότι το 15% του κύκλου εργασιών στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού 

δαπανάται για Ε&Α, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να δαπανήσουν έως και 

30%. 

Η καινοτομία διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στον τομέα κατασκευής θερμοκηπίων. 

Χάρη στην καινοτομία στα θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας, το 80% των εσόδων των 

ολλανδικών επιχειρήσεων του κλάδου προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό και 

περίπου το 20% από πωλήσεις στην  Ολλανδία.  

Από το 1995, ο γεωργικός τομέας της Ολλανδίας κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά την 

παραγωγή μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αν και απαιτούνται 

περισσότερες προσπάθειες. 

Ο βιολογικός γεωργικός τομέας είναι περιορισμένος σε μέγεθος, αλλά εξακολουθεί να 

αυξάνεται. Στα τέλη του 2018, υπήρχαν 1.787 πιστοποιημένες βιολογικές 

εκμεταλλεύσεις στην  Ολλανδία. Πρόκειται για αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2017. 

Αυτό σημαίνει ότι το 3,3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι βιολογικές. 

Με βάση την εξέλιξη της αξίας της παραγωγής στον αγροτικό τομέα, ο τομέας των 

λαχανικών αναπτύσσεται ταχύτερα από τον κλάδο των ζώων στην  Ολλανδία. 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής αυγών προσπαθούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα τόσο για 

το περιβάλλον όσο και την καλή διαβίωση των ζώων. Λόγω της σημασίας των εξαγωγών 

προς την Γερμανία, οι γερμανικές απαιτήσεις διαδραματίζουν επίσης ρόλο σε αυτό. 

Από το 2011, ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων έχει εργαστεί για τη 

βιωσιμότητα μέσω της πρωτοβουλίας «βιώσιμη γαλακτοκομική αλυσίδα». Ο Ολλανδικός 

Οργανισμός Γαλακτοκομικών Προϊόντων (NZO) και το τμήμα γαλακτοπαραγωγής του 

Ολλανδικού Συνδέσμου Γεωργίας και Κηπευτικής (LTO Nederland) καθώς και η 

πλειοψηφία των ολλανδικών γαλακτοκομικών εταιρειών, συνδέονται με την 

πρωτοβουλία αυτή. 



Όσον αφορά την εισαγωγή σόγιας, οι ολλανδικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει με την 

εισαγωγή πιο βιώσιμης σόγιας και συμβάλλουν ενεργά σε πρωτοβουλίες για να 

καταστήσουν την παραγωγή πιο βιώσιμη.   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί με αφορμή την εν λόγω μελέτη, ότι διαθέτοντας πολλά 

ερευνητικά ινστιτούτα παγκόσμιας κλάσης για την καινοτομία στα τρόφιμα και με 

πολλές συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και επιστημονικών ιδρυμάτων η 

Ολλανδία βρίσκεται στην 2
η
 θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στις επενδύσεις 

στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας/τροφίμων. 

 

Ιδιαίτερο ρόλο αναφορικά με την έρευνα και καινοτομία στον αφροτοδιατροφικό τομέα 

κατέχει το Wageningen University & Research το οποίο είναι μια συνεργασία μεταξύ του 

Πανεπιστημίου Wageningen και του Wageningen Research Foundation που αποτελείται 

από 10 εξειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα καθώς και η Foodvalley που αποτελεί ένα 

οικοσύστημα έντασης γνώσης  όπου συνεργάζονται εταιρίες, επιστημονικά ιδρύματα και 

η κυβέρνηση για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Η 

Foodvalley προσφέρει μια πλατφόρμα πόρων και ευκαιριών σε ένα παγκόσμιο δίκτυο 

επιχειρήσεων εστιάζοντας στην καινοτομία και στην προσέλκυση πιθανών εταίρων και 

επενδυτών.  

 

Δώδεκα από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωργίας/ τροφίμων στον κόσμο έχουν έδρα 

παραγωγής ή έρευνας και ανάπτυξης στην Ολλανδία,συμπεριλαμβανομένων των Cargill, 

Heinz, Monsanto, Unilever, Mead, Johnson, ConAgra, Mars. 

 

Τέλος σε έκδοση του Υπουργείου Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων που 

δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 με τίτλο «Agriculture, nature and food: valuable 

and connected. Τhe Netherlands as a leader in circular agriculture», περιγράφεται το 

όραμα της ολλανδικής Κυβέρνησης για την μετάβαση στην κυκλική Γεωργία. Στην 

ανωτέρω έκδοση τονίζεται ότι οι κλιματικές αλλαγές και η έλλειψη πόρων απαιτούν την 

επανεξέταση των μεθόδων παραγωγής και πως η κυκλική γεωργία αποτελεί τη λογική 

και αποφασιστική απάντηση σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό σημαίνει, στο μέτρο του 

δυνατού, ότι θα πρέπει να αποτραπεί η εξάντληση του εδάφους, των υδάτινων 

αποθεμάτων και των πρώτων υλών, θα πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση στη 

βιοποικιλότητα και ότι θα πρέπει η χώρα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας 

του Παρισιού για το κλίμα. 

 

 

 

 



 

 

 

Εξαγωγές και εισαγωγές αγροτικών προϊόντων 

(σε δις  ευρώ) 

 

Εξαγωγές Εισαγωγές  Ισοζύγιο 

2008 65.2 41.6 23.6 

2009 61.5 37.9 23.6 

2010 67.4 42.0 25.3 

2011 73.7 49.1 24.6 

2012 76.9 52.0 24.9 

2013 81.0 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 90.4 61.8 28.6 

2019 * 94.5 64.1 30.5 

πηγή: CBS, WUR 

* εκτιμήσεις 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Κυριότερες Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, 2019 * (σε δις ευρώ) 

  

Ολλανδικής 

παραγωγής 

Επανεξαγωγές  

Ανθοκομικά  8.4 1.1 

Κρέας 7.8 1.0 

Γαλακτοκομικά, αυγά 7.0 1.6 

Λαχανικά 6.1 1.2 

Φρούτα 1.3 4.9 

Ποτά 4.2 1.7 

Μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά   

Fruit and vegetable preparations 

3.7 1.6 

Παρασκευάσματα δημητριακών, αλεύρων ή γάλακτος  4.4 0.7 

Υπολείμματα επεξεργασίας τροφίμων, ζωοτροφές  3.3 1.4 

Παρασκευάσματα κακάο 2.9 1.8 

πηγή: CBS, WUR 

* εκτιμήσεις  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Οι κυριότεροι προορισμοί αγροτικών προϊόντων, 2019* ( δις 

ευρώ) 

Χώρα Αξία εξαγωγών 

Γερμανία 23.6 

Βέλγιο 10.8 

Ην. Βασίλειο 8.7 

Γαλλία 7.7 

Ιταλία 3.6 

Κίνα 3.0 

Ισπανία 2.8 

Πολωνία 2.6 

ΗΠΑ 2.6 

Σουηδία 2.1 

πηγή: CBS, WUR 
* εκτιμήσεις  

 


