
Οικονομικές σχέσεις Ολλανδίας – Γερμανίας 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παγκοσμιοποίησης της Στατιστικής Υπηρεσίας της  

Ολλανδίας το οποίο ανατέθηκε από το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών και που 

περιγράφει τις τάσεις της διεθνοποίησης και τις συνέπειές της για την ολλανδική 

οικονομία και κοινωνία, δημοσιεύθηκε πρόσφατα μελέτη η οποία επικεντρώνεται στις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας κατά τα τελευταία χρόνια και 

ιδιαίτερα όσον αφορά το διμερές εμπόριο, τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων και 

αρχικών εξαγωγέων προς στη Γερμανία, τα κέρδη από τις εξαγωγές και την απασχόληση, 

τις άμεσες επενδύσεις και την κινητικότητα των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και 

σπουδάζουν στις δύο χώρες. 

Η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν στενά συνδεδεμένες οικονομίες. Οι δύο χώρες είναι 

σημαντικοί εμπορικοί εταίροι τόσο όσον αφορά στα εμπορεύματα όσο και στο εμπόριο 

υπηρεσιών. Οι διμερείς εξαγωγές, με τη σειρά τους, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και 

απασχόληση μέσω των άμεσων εξαγωγών και μέσω έμμεσων εξαγωγών σε άλλες χώρες. 

Η ισχυρή σχέση μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας είναι επίσης εμφανής από τις διμερείς 

άμεσες επενδύσεις, τις πολυεθνικές, τις ενάρξεις επιχειρήσεων. Εκτός από αυτές τις 

σχέσεις μεταξύ ολλανδικών και γερμανικών εταιρειών, υπάρχει επίσης διασυνοριακή 

κινητικότητα ατόμων που εργάζονται, ζουν ή σπουδάζουν στις δύο χώρες. 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα κύρια ευρήματα που παρουσιάζονται στην εν 

λόγω μελέτη: 

 

Γενικά: 

-Η Γερμανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο ενώ η Ολλανδία κατέχει 

την 17η θέση. Η γερμανική οικονομία ανέκαμψε πολύ πιο γρήγορα από την οικονομική 

κρίση του 2008 από ό,τι η Ολλανδία.    

-Η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν διαφορετική οικονομική δομή. Ενώ στη Γερμανία το 

2018, ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσώπευε το 69% της οικονομίας, στην Ολλανδία 

αντιπροσώπευε το 78%. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας της μεταποίησης αποτελούσε το 

30% της γερμανικής οικονομίας έναντι μόνο 20% στην Ολλανδία.  

-Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γερμανία κατέχει την πέμπτη θέση όσον αφορά το εξωτερικό 

απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) και την έβδομη όσον αφορά στις εισροές 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Ολλανδία κατέχει τη δεύτερη θέση στο εξωτερικό 

απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων και τέταρτη όσον αφορά στις εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων.  



Τάσεις στο διμερές εμπόριο Ολλανδίας – Γερμανίας  

-Η Ολλανδία είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τη Γερμανία. Η Ολλανδία αποτελεί 

τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή αγαθών στη Γερμανία και τον τέταρτο μεγαλύτερο 

προορισμό των γερμανικών εξαγωγών αγαθών.    

-Το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ολλανδίας και της Γερμανίας κατανέμεται άνισα στα 

διάφορα ομοσπονδιακά κρατίδια. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η Βάδη-Βυρτεμβέργη, 

η Κάτω Σαξονία και η Βαυαρία λαμβάνουν περισσότερα από τα τρία τέταρτα όλων των 

ολλανδικών εξαγωγών προϊόντων και προμηθεύουν περισσότερο από το 70% όλων των 

ολλανδικών εισαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει 

το μεγαλύτερο μερίδιο στις ολλανδικές εξαγωγές (30%), ωστόσο το μερίδιο αυτό έχει 

μειωθεί από το 2002. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης 

αυξήθηκε κατά 8,2% κατά την περίοδο 2002-2018. 

-Η Γερμανία είναι επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ολλανδία. Είναι μακράν 

ο μεγαλύτερος προορισμός εξαγωγών για τα ολλανδικά προϊόντα και επίσης η 

σημαντικότερη χώρα προέλευσης των ολλανδικών εισαγωγών αγαθών. Το 2018, το 

22,7% των ολλανδικών εξαγωγών αγαθών είχε προορισμό την Γερμανία και το 17,6% 

των ολλανδικών εισαγωγών αγαθών προερχόταν από τη Γερμανία. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια το γερμανικό μερίδιο στις ολλανδικές εξαγωγές και εισαγωγές μειώθηκε ελαφρά.  

-Το 2018 οι ολλανδικές εξαγωγές αγαθών προς τη Γερμανία ανήλθαν σε περίπου 113 δις 

ευρώ, εκ των οποίων τα 54 δις ευρώ ήταν εγχωρίως παραγόμενα αγαθά ενώ τα 59 δις 

ευρώ αποτελούσαν επανεξαγωγές. Η επαρχία Zuid-Holland εξάγει τα περισσότερα αγαθά 

στη Γερμανία (περισσότερο από το μισό είναι επανεξαγωγές). Το ίδιο ισχύει και για την 

επαρχία Noord-Holland και την Ουτρέχτη. Μεταξύ 2008 και 2018, το μερίδιο των 

εξαγωγών προϊόντων που παρήχθησαν στην χώρα προς την Γερμανία μειώθηκε κατά 

4,2% ενώ το μερίδιο των επανεξαγωγών αυξήθηκε κατά 1,3%.  

- Το 2018 οι εισαγωγές αγαθών από την Γερμανία ήταν 77,6 δις ευρώ. 

-Το 2018, το πλεόνασμα της Ολλανδίας στο διμερές εμπόριο αγαθών με τη Γερμανία 

ανερχόταν σε 35,4 δις ευρώ.  

-Όσον αφορά τις υπηρεσίες, η Γερμανία είναι επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος για 

την Ολλανδία. Το 2018, η Γερμανία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στις ολλανδικές 

εξαγωγές υπηρεσιών ύψους 27,7 δις ευρώ (13,2%). Οι εισαγωγές υπηρεσιών από την 

Γερμανία ύψους 23,7 δις ευρώ αποτελούσαν το 11,4% των συνολικών εισαγωγών 

υπηρεσιών.  

-Το 2018, το πλεόνασμα της Ολλανδίας στο διμερές εμπόριο υπηρεσιών με τη 

Γερμανία ανήλθε σε 4 δις ευρώ.  



-Μέρος των ολλανδικών εξαγωγών προς τη Γερμανία μεταφέρεται οδικώς. Το ένα τρίτο 

των 137 εκ. τόνων βάρους αγαθών που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία μέσω οδικών, 

ποτάμιων ή σιδηροδρομικών μεταφορών το 2018, μεταφέρθηκε με φορτηγά. 

Περισσότερο από το 40% των φορτίων είχε ως προορισμό τη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία.  

 

Ποιες εταιρείες εξάγουν στη Γερμανία  

-Ο αριθμός των ολλανδικών εταιρειών που εξάγουν στη Γερμανία αυξάνεται κάθε χρόνο. 

Υπήρχαν σχεδόν 50.000 εξαγωγείς εμπορευμάτων που εμπορεύονταν με τη Γερμανία το 

2018 και πάνω από 30.000 εξαγωγείς υπηρεσιών που εμπορεύονταν με τη Γερμανία το 

2017. Επιπλέον, πάνω από 8.000 ολλανδικές εταιρείες εξήγαγαν τόσο αγαθά όσο και 

υπηρεσίες στη Γερμανία το 2017. 

-Η μέση αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων με εξαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών προς 

την Γερμανία είναι συνήθως υψηλότερη από εκείνη των εταιρειών που δεν εξάγουν στη 

Γερμανία. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν εξαγωγές στη Γερμανία είναι σχετικά συχνά 

μεγάλες επιχειρήσεις (τουλάχιστον 250 εργαζόμενοι), γεγονός που εξηγεί την υψηλή 

μέση αξία των εξαγωγών αυτών των εταιρειών.  

-Σχετικά πολλά εμπορεύματα που εμπορεύονται οι εξαγωγείς με τη Γερμανία βρίσκονται 

κατά μήκος των συνόρων με τη Γερμανία.  

- Στις εξαγωγές αγαθών προς τη Γερμανία, περίπου 35.000 εταιρείες είναι διαρθρωτικοί 

εξαγωγείς, δηλαδή εξήγαγαν στη Γερμανία σε τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Αυτή η ομάδα αποτελεί το 47% όλων των εξαγωγέων προς στη Γερμανία. Υπάρχουν 

περίπου 19.000 διαρθρωτικοί εξαγωγείς υπηρεσιών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 35% 

όλων των εξαγωγέων υπηρεσιών στη Γερμανία.  

-Πάνω από το 90% της αξίας των εξαγωγών αγαθών στη Γερμανία παράγεται από 

διαρθρωτικούς εξαγωγείς. Για τους εξαγωγείς υπηρεσιών στη Γερμανία, αυτό το 

ποσοστό είναι πάνω από 80%. 

-Πάνω από 10.000 εταιρείες που άρχισαν να εξάγουν αγαθά στη Γερμανία το 2018 δεν 

είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές στη Γερμανία τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι εταιρείες 

αυτές βρίσκονται κυρίως στα σύνορα με τη Γερμανία και κυρίως είναι μικρές 

επιχειρήσεις (λιγότεροι από 10 μισθωτοί).  

 

Ολλανδογερμανικό εμπόριο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 



-Το 2018, η προστιθέμενη αξία ως αποτέλεσμα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

προς τη Γερμανία ανερχόταν σε 50,3 δις ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 19% των 

συνολικών ολλανδικών εσόδων από τις εξαγωγές και αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο 

από 6,5% του ολλανδικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος . Αυτό καθιστά τη Γερμανία 

όχι μόνο τον σημαντικότερο εξαγωγικό εταίρο όσον αφορά την ακαθάριστη αξία των 

εξαγωγών, αλλά και όσον αφορά τα έσοδα από τις εξαγωγές. 

-Τα περισσότερα έσοδα από τις εξαγωγές στη Γερμανία προέρχονται από εξαγωγές 

ολλανδικών προϊόντων (23,8 δις ευρώ), ακολουθούμενες από εξαγωγές υπηρεσιών (17,6 

δις ευρώ) και από επανεξαγωγές (8,9 δις ευρώ). 

-Το 2018, ένα μεγάλο μερίδιο των εσόδων από τις εξαγωγές προς τη Γερμανία 

δημιουργήθηκε στο χονδρικό εμπόριο, ακολουθούμενο από τη γεωργία και τις 

δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης. Όσον αφορά ειδικότερα τις 

μεταποιητικές βιομηχανίες, η χημική βιομηχανία και η βιομηχανία τροφίμων 

δημιούργησαν τα υψηλότερα έσοδα από εξαγωγές προς την Γερμανία. 

-Το 2018, 470.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αφορούσαν εξαγωγικές 

δραστηριότητες από την Ολλανδία προς τη Γερμανία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 20% της συνολικής απασχόλησης που συνδέεται με τις εξαγωγές στην 

Ολλανδία. Ο λόγος ανδρών / γυναικών στην απασχόληση λόγω εξαγωγών προς την 

Γερμανία ήταν 70/30.  

-Εκτός από τις άμεσες εξαγωγές προς τη Γερμανία, η Ολλανδία επωφελείται επίσης από 

τις εξαγωγές προς τη Γερμανία μέσω άλλων χωρών, όπου οι ολλανδικές ενδιάμεσες 

εμπορευματικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταποιούνται περαιτέρω και 

χρησιμοποιούνται στις εξαγωγές αυτών των άλλων χωρών, με τη Γερμανία ως τον τελικό 

προορισμό.  

-Περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου των ολλανδικών εσόδων από τις εξαγωγές προς 

την Γερμανία οφείλονται στην τελική καταναλωτική δαπάνη στη Γερμανία. Το υπόλοιπο 

των εσόδων από εξαγωγές προέρχεται από ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες υποστήριξης 

που χρησιμοποιήθηκαν ως εισροές στην παραγωγή γερμανικών προϊόντων προς 

εξαγωγή.  

 

Διμερείς επενδύσεις, πολυεθνικές, εκκίνηση επιχειρήσεων και εξαγορές επιχειρήσεων 

-Η Ολλανδία ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος επενδυτής στο εξωτερικό το 2018, μετά 

τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων, η 

Ολλανδία κατείχε την τέταρτη θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 



-Η Γερμανία είναι επίσης σημαντικός επενδυτής παγκοσμίως. Το 2018, κατέλαβε την 

έβδομη θέση όσον αφορά τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και την πέμπτη από την 

άποψη των εξωτερικών άμεσων ξένων επενδύσεων.  

-Εκτός από τις επενδύσεις μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού ( Special Purpose Vehicles), η 

Γερμανία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ολλανδία με 116 δις ευρώ σε 

άμεσες επενδύσεις. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, οι ΗΠΑ και η 

Ελβετία ήταν μεγαλύτεροι επενδυτές το 2018. 

-Αντίστροφα, η Γερμανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προορισμός των ολλανδικών 

εξερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων εκτός από επενδύσεις μέσω οχημάτων ειδικού 

σκοπού. Ο μεγαλύτερος αποδέκτης ολλανδικών άμεσων ξένων επενδύσεων είναι οι 

ΗΠΑ, ενώ ακολουθεί η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

-Το 2017, υπήρχαν περίπου 13.5000 ξένες πολυεθνικές στην Ολλανδία, εκ των οποίων οι 

2.200 ήταν γερμανικές, δηλαδή περίπου το 16% όλων των πολυεθνικών στην Ολλανδία. 

-Πάνω από το 40% των γερμανικών πολυεθνικών στην Ολλανδία δραστηριοποιούνται 

στο χονδρικό εμπόριο (880 επιχειρήσεις) και στον  τομέα του λιανικού εμπορίου (130 

επιχειρήσεις).  

-Οι γερμανικές πολυεθνικές απασχολούν περίπου 155.000 άτομα στην Ολλανδία, δηλαδή 

το 15% της συνολικής απασχόλησης σε ξένες πολυεθνικές. 

 

Διασυνοριακή κινητικότητα των ανθρώπων 

-Το 2018, περισσότεροι από 17.000 άτομα μετακόμισαν από τη Γερμανία στην Ολλανδία 

ενώ περίπου 14.000 Ολλανδοί  εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία. 

-Στις αρχές του 2019, περίπου 77.000 άτομα γερμανικής ιθαγένειας κατοικούσαν στην 

Ολλανδία.  

-Πολύ περισσότεροι Ολλανδοί υπήκοοι ζουν στη Γερμανία από ό, τι το αντίστροφο. Στις 

αρχές του 2019, περίπου 151.000 άτομα ολλανδικής ιθαγένειας κατοικούσαν στη 

Γερμανία.  

-Η γερμανική και η ολλανδική αγορά εργασίας δεν διαφέρουν πολύ από την άποψη της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας και των ποσοστών ανεργίας. Ωστόσο, υπάρχουν 

διαφορές όσον αφορά την ευελιξία της αγοράς εργασίας. Στην Ολλανδία υπάρχουν 

σχετικά πιο πολλοί αυτοαπασχολούμενοι και πολλές και προσωρινές συμβάσεις 

εργασίας. Η μερική απασχόληση είναι επίσης πολύ πιο συνηθισμένη. 



-Η πλειοψηφία των ξένων φοιτητών στην ολλανδική ανώτατη εκπαίδευση προέρχεται 

από τη Γερμανία. Αυτοί οι 22.600 χιλιάδες Γερμανοί φοιτητές αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των διεθνών φοιτητών στην 

Ολλανδία. Οι περισσότεροι Γερμανοί σπουδαστές εγγράφονται στα ολλανδικά ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σύνορα με τη Γερμανία. 

-Στο ακαδημαϊκό έτος 2018/19, υπήρχαν 1.700 χιλιάδες σπουδαστές με ολλανδική 

ιθαγένεια οι οποίοι ακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γερμανία αλλά δεν 

είχαν ολοκληρώσει την προηγούμενη εκπαίδευσή τους εκεί. Η πλειοψηφία σπουδάζει 

στην παρακείμενη πολιτεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 

 

Η ιδιάζουσα σημασία που έχει η Γερμανία για την οικονομία της Ολλανδίας ερμηνεύει 

εν μέρει (εκτός από τα καλά δημοσιονομικά της χώρας) και την σταθερή κοινή στάση 

των δύο χωρών όσον αφορά στην αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της 

ΕΕ.   

 

 

 



 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΕΤΟΣ Εισαγωγές Εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Εισαγωγές 

(Ετήσια μεταβολή %) 

Εξαγωγές 

(Ετήσια μεταβολή %) 

 Σύνολο 

χωρών 

Γερμανία Σύνολο 

χωρών 

Γερμανία Σύνολο 

χωρών 

Γερμανία Σύνολο 

χωρών 

Γερμανία Σύνολο 

χωρών 

Γερμανία 

 εκατομμύρια ευρώ % 

2016 368 861 66 822 423 228 97 015 54 367 30 193 -0,9 1,8 1,0 -1,5 

2017 408 885 74 340 467 434 106 851 58 550 32 510 10,9 11,3 10,4 10,1 

2018 441 275 77 615 497 874 112 983 56 600 35 369 7,9 4.,4 6,5 5,7 

2019  459 920 78 908 515 892 114 257 55 972 35 349 4,2 1,7 3,6 1,1 

Πηγή: CBS 


