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Οικονομικά μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων στην Ολλανδία. 

 

 

Η αξία της παραγωγής του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων στην Ολλανδία ανήλθε το 

2017 σε 67,7 δισ. Ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2016. Ο 

βιομηχανικός τομέας στην Ολλανδία συνολικά παρέμεινε στάσιμος από το 2012 έως το 

2016, αλλά παρουσίασε μεγάλη αύξηση το 2017 κατά 8,3% σε σχέση με το 2016 με τη 

συνολική αξία της παραγωγής να ανέρχεται στα 327,3 δισ. Ευρώ.  

 

Η ολλανδική βιομηχανία τροφίμων συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα στο ολλανδικό ΑΕΠ 

κατά περισσότερο από 4%. Στην ολλανδική βιομηχανία τροφίμων εργάζονταν το 2017 

140.000 άνθρωποι, με επιπλέον 302.000 θέσεις εργασίας σε προμηθευτές. Ως εκ τούτου η 

βιομηχανία τροφίμων παρέχει συνολικά 442.000 θέσεις εργασίας, το 5,1% των συνολικών 

θέσεων εργασίας στην Ολλανδία. Μετά από μία μικρή πτώση το 2014, ο κύκλος εργασιών 

των επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων αυξήθηκε κατά 3,5% και ανήλθε 

σε 74 δισ. Ευρώ το 2016.  

 

Το 2016 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια πτώσης, άνοδος των 

επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη κατά 17%. Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα 

αυξήθηκαν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη κατά 6%. Το 2016 οι επιχειρήσεις του 

κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων επένδυσαν 2 δισ. Ευρώ σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού 

(αύξηση κατά 4,9%). 

 

Το 2017 οι εξαγωγές της βιομηχανίας τροφίμων αυξήθηκαν κατά 5,5% και ανήλθαν στα 

39,1 δισ. Ευρώ. Οι εισαγωγές από την βιομηχανία τροφίμων ανήλθαν στα 22,3 δισ. Ευρώ, 

αυξημένες κατά 4,4%. Το εξαγωγικό ισοζύγιο ανήλθε στα 16,8 δισ. Ευρώ (αύξηση κατά 

7,1%). 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα των εξαγωγών του ολλανδικού γεωργικού τομέα και του τομέα 

τροφίμων (ευρύτερου από τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων) κατευθύνεται στο Βέλγιο, 

τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες 

αντιπροσωπεύουν το 54% των συνολικών εξαγωγών του τομέα, με το μεγαλύτερο μερίδιο 

να κατευθύνεται προς τη Γερμανία. Η αξία των εξαγωγών προς τις τέσσερις χώρες αυτές 

ανήλθε το 2017 στα 35,1 δισ. Ευρώ, από τα οποία 15,6 δισ. Ευρώ προς τη Γερμανία, 7,5 

δισ. Ευρώ προς το Βέλγιο, 6,3 δισ. Ευρώ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και 5,6 δισ. Ευρώ προς 

τη Γαλλία. Το 2017 η αξία των ολλανδικών εξαγωγών προς τις χώρες αυτές αυξήθηκε κατά 

6%. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν 

στα 14,5 δισ. Ευρώ. Οι εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά 5% σε 15,3 

δισ. Ευρώ. Τα σημαντικότερα προϊόντα που εξάγονται είναι τα φρούτα και λαχανικά με 

26% μερίδιο, τα γαλακτοκομικά και αβγά με μερίδιο 14% και τα κρέατα με 13%, ενώ 

ακολουθούν τα επεξεργασμένα τρόφιμα και ο καφές, τσάι, κακάο μπαχαρικά και λοιπά 

παρασκευάσματά τους με μερίδιο 10% ο κάθε τομέας. 


