
Ο ρόλος της γεωργίας στην ολλανδική οικονομία. 

Σύμφωνα με μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας αναφορικά με τον ρόλο 

της γεωργίας  στην ολλανδική οικονομία, το μερίδιο της γεωργίας στην ολλανδική 

οικονομία παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία, παρά τη μείωση 

του αριθμού των εκμεταλλεύσεων. Το 2019, το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας της 

γεωργίας στο ΑΕΠ ήταν 1,4% (11 δισεκ. ευρώ) σε σύγκριση με 1,3% το 2009. Το 

γεωργικό σύμπλεγμα
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το οποίο περιλαμβάνει τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών εκτός 

από τη γεωργία, αντιπροσώπευε το 6,4% του ΑΕΠ.  

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, το μερίδιο της γεωργίας σταδιακά μειώθηκε. Το 1995 

το μερίδιο της γεωργίας στο ΑΕΠ ήταν 2,8%. 

Αν και ο όγκος της προστιθέμενης αξίας από τη γεωργία αυξήθηκε λιγότερο έντονα μετά 

το 2009 από ό,τι της συνολικής οικονομίας, το μερίδιο της γεωργίας δεν μειώθηκε 

περαιτέρω. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των τιμών καθώς οι τιμές 

των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν σχετικά γρήγορα μετά το 2009. 

Το 2018, το μερίδιο της γεωργίας στην οικονομία ήταν 1,4% υψηλότερο από ό,τι στις 

γειτονικές χώρες. Το μερίδιο στην Ολλανδία ήταν επίσης ελαφρώς υψηλότερο από τον 

μέσο όρο της ΕΕ, στο 1,1% . 

Ο αριθμός των ετών εργασίας
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 στη γεωργία μειώθηκε σταθερά από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 έως το 2012 (λόγω αυξανόμενης παραγωγικότητας και 

αυτοματοποίησης). Μεταξύ του 2012 και του 2015 η απασχόληση στη γεωργία σχεδόν 

δεν μεταβλήθηκε και τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ετών εργασίας αυξήθηκε 

ελαφρώς ως το 2019. Το μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων στον όγκο της εργασίας 

μειώθηκε από 65% το 1995 σε 53% το 2019. Αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα των 

οικονομιών κλίμακας ως αποτέλεσμα των οποίων ο αριθμός των μικρότερων 

εκμεταλλεύσεων μειώθηκε.  

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η τάση 

των οικονομιών κλίμακας και η μείωση του αριθμού των εταιρειών ξεκίνησαν στα μέσα 

του εικοστού αιώνα. Το 1950 μια μέση εταιρεία είχε 5,7 εκτάρια ενώ τώρα είναι 32,4 

εκτάρια. 

Το 2019, η γεωργία περιελάμβανε 53.240 επιχειρήσεις, οι μισές από τις οποίες ήταν 

κτηνοτροφικές. 

Η ολλανδική γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Από κάθε ευρώ το 

αγροτικό συγκρότημα που κέρδισε το 2018, τα 76 λεπτά δημιουργήθηκαν από εξαγωγές. 

Συνήθως, τα μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, όπως το νωπό γάλα, υποβάλλονται σε 

πρώτη επεξεργασία από τη βιομηχανία (για παράδειγμα σε τυρί) και στη συνέχεια 

εξάγονται. Η προστιθέμενη αξία του συνολικού γεωργικού συμπλέγματος το 2018 ήταν 

περίπου 49 δισεκ. ευρώ. Το γεωργικό σύμπλεγμα συμβάλλει έτσι περίπου 6,4% στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας. Μέρος των δραστηριοτήτων του 



αγροτικού συμπλέγματος σχετίζεται με την επεξεργασία εισαγόμενων πρώτων υλών, 

όπως κακάο, δημητριακά και καπνός. 

Το 2019, η αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής ήταν περίπου 29 δισεκ.  ευρώ. Από 

αυτά, το 49,2% προήλθε από την παραγωγή λαχανικών και το 38,5% από τη ζωική 

παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι βοηθητικές δραστηριότητες αντιπροσώπευαν το 

υπόλοιπο 12,3%. 

Την τελευταία δεκαετία, το μερίδιο των φυτικών προϊόντων, των ζωικών προϊόντων και 

των υπηρεσιών αλλά και των βοηθητικών δραστηριοτήτων στη συνολική αξία 

παραγωγής της γεωργίας έχει μεταβληθεί. Η αξία παραγωγής των λαχανικών το 2019 

ήταν περισσότερο από 26% υψηλότερη από ό,τι το 2009 σε σχέση με των ζωικών 

προϊόντων (25%). Η παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων το 1995 ήταν ακόμη η 

ίδια όσον αφορά την αξία παραγωγής, περίπου 9 δισεκ. ευρώ. (Η αξία παραγωγής μπορεί 

να αυξηθεί λόγω της αύξησης των τιμών ή της αύξησης του όγκου. Η αύξηση μετά το 

2009 της αξίας παραγωγής των φυτικών προϊόντων και υπηρεσιών ήρθε κυρίως λόγω 

των αυξήσεων των τιμών. Η αύξηση της αξίας παραγωγής ζωικών προϊόντων από την 

άλλη πλευρά, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του όγκου). 

Η γεωργία, όπως και άλλοι τομείς της οικονομίας, συμβάλλει στη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων μέσω της έκκρισης αζώτου και φωσφορικών αλάτων και 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το 2018, η απέκκριση αζώτου από τη γεωργία 

ανήλθε σε 503,5 εκατ. κιλά, 12,2 εκατ. κιλά περισσότερο από ό,τι το 2008. Ο τομέας των 

βοοειδών είναι ο μεγαλύτερος εκχυλιστής αζώτου. Η απέκκριση φωσφορικών αλάτων 

μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 2008 και 2018. Το 2018, 162 εκατ. κιλά φωσφορικών 

αλάτων απεκκρίθηκαν από τον γεωργικό τομέα, σχεδόν 14 εκατ. κιλά λιγότερο από ό, τι 

το 2008.  

Τα αέρια του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται από τον γεωργικό τομέα είναι το 

διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου. Οι συνολικές εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου από την ολλανδική γεωργία είχαν αλλάξει ελάχιστα το 2018 σε 

σύγκριση με το 2008. Σχεδόν το 15% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

από την ολλανδική οικονομία προήλθαν το 2018 από την πρωτογενή γεωργία. Η 

κηπουρική είναι υπεύθυνη για πάνω από το ένα τρίτο αυτού. Αυτό είναι κυρίως διοξείδιο 

του άνθρακα που απελευθερώνεται από την καύση φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις για 

τη θέρμανση θερμοκηπίων που παράγουν ηλεκτρισμό. 

____________ 
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Το σύνολο των άμεσων και έμμεσων δραστηριοτήτων γύρω από τη γεωργία μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

συνεκτική αλυσίδα, η οποία συχνά αναφέρεται ως αγροτικό σύμπλεγμα. Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται 

στην πρωτογενή γεωργία και στη βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων. 

2
Ο αριθμός των ωρών που ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης μπορεί να εργαστεί σε ένα χρόνο. Το 

κοινώς αποδεκτό πρότυπο είναι 2.080 ώρες (52 εβδομάδες x 40 ώρες την εβδομάδα). 


