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Οι ολλανδικές εξαγωγές του αγροκτηνοτροφικού τομέα σημείωσαν αύξηση   
            ρεκόρ το 2021  
 

Παρά την αυξανόμενη πίεση που παρατηρείται στην Ολλανδία για λιγότερο εντατική γεωργία, εξ 

αιτίας κυρίως των περιβαλλοντικών ανησυχιών για την αύξηση του αζώτου, ο αγροτικός τομέας 

σημείωσε για μία ακόμη φορά ρεκόρ εξαγωγών: σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Wageningen, χάρη στην αυξανόμενη παραγωγή αλλά και την 

παγκόσμια αύξηση των τιμών οι ολλανδικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το 2021 αυξήθηκαν 

σχεδόν κατά 9,4%, φθάνοντας σε αξία στα 104,7 δισ. ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση σημείωσαν κατά 

το ίδιο έτος και οι εισαγωγές, φθάνοντας σε αξία στα 72,4 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου το εμπορικό 

ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων διαμορφώθηκε θετικά για τη χώρα, σημειώνοντας πλεόνασμα 32,2 

δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα επίσης με τα προσωρινά στοιχεία της ολλανδικής στατιστικής υπηρεσίας CBS, στο 

σύνολο των ολλανδικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, τα προϊόντα που παρήχθησαν στην 

Ολλανδία αντιστοιχούσαν σε 75,7 δισ. ευρώ (αύξηση 10,7%) και οι επανεξαγωγές σε 29 δισ. ευρώ 

(αύξηση 6,1%). Το 25% των αγροτικών εξαγωγών (26,3 δισ. ευρώ) κατευθύνθηκε προς τη 

Γερμανία. Το Βέλγιο (12%), η Γαλλία (8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8%) είναι οι επόμενοι πιο 

σημαντικοί προορισμοί. Λόγω της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

σχεδόν σε όλους τους τομείς. Καθώς η ζήτηση για πολλά γεωργικά προϊόντα ανέκαμψε έντονα, η 

αυξημένη τιμή της σόγιας και των δημητριακών έκανε το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πιο 

ακριβά. Το γεγονός αυτό έδωσε ώθηση στις εξαγωγές τους. 

Οι Ολλανδοί καλλιεργητές καλλωπιστικών φυτών είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς στον αγροτικό 

τομέα εδώ και χρόνια, το δε 2021 ήταν μια εξαιρετικά καλή χρονιά για αυτούς. Συνολικά, 

πούλησαν άνθη, φυτά και δέντρα αξίας 12 δισ. ευρώ στο εξωτερικό, ποσό αυξημένο κατά 25% σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

Ωστόσο, παρά τις θετικές επιδόσεις του αγροτικού τομέα, ο Υπουργός Γεωργίας κ. Staghouwer δεν 

θεωρεί ότι το μέλλον της ολλανδικής γεωργίας βρίσκεται τόσο πολύ στην εξαγωγή περισσότερων 

προϊόντων, αν και «ο ολλανδικός αγροτικός τομέας μπορεί να συνεχίσει να παράγει για τον κόσμο 

εντός των ορίων του δυνατού». Ο Υπουργός ελπίζει κυρίως ότι οι Ολλανδοί αγρότες μπορούν να 

εξάγουν τη «γνώση και τις δεξιότητές τους» σε άλλες χώρες. 

Το γεγονός επίσης ότι η Ολλανδία κερδίζει περισσότερα από τις εξαγωγές κρέατος (αύξηση 6,5%) 

και γάλακτος και βουτύρου (6%), θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περίπτωση εντατικότερης 

κτηνοτροφίας και λιγότερης ανακύκλωσης (μειωμένης εφαρμογής της κυκλικής γεωργίας). Ο 

προβληματισμός αυτός μπορεί να ενισχύσει την απόφαση της Κυβέρνησης για τη λήψη 

περισσότερων μέτρων για τη μείωση του αζώτου, τα οποία βέβαια θα έχουν αρνητική επίδραση 

στις ολλανδικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος. Μία τέτοια εξέλιξη, κατά τους 

ειδικούς του τομέα, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην Ολλανδία ωστόσο θα σημάνει 

την αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και μάλιστα από χώρες όπου οι περιβαλλοντικοί 
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κανονισμοί για τους αγρότες δεν είναι πάντα τόσο αυστηροί όσο στην Ολλανδία. Αυτό ήδη 

συμβαίνει λ.χ. με τις ολλανδικές εισαγωγές αυγών που προορίζονται κυρίως για τη βιομηχανία 

τροφίμων, οι οποίες προέρχονται από κότες που εκτρέφονται σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες. 
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