
O ρόλος του γαλακτοκομικού τομέα στην οικονομία της Ολλανδίας. 

 

Η Ολλανδία είναι γνωστή για τα γαλακτοκομικά της προϊόντα. Το βούτυρο, το τυρί και το 

γάλα είναι βασικά συστατικά της διατροφής των κατοίκων της χώρας. Τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα δεν αναζητούνται μόνο στην Ολλανδία, υπάρχει επίσης μεγάλη ζήτηση για 

ολλανδικά γαλακτοκομικά προϊόντα στο εξωτερικό. Η χώρα είναι εξαιρετικά κατάλληλη 

λόγω κλίματος και εδάφους για την παραγωγή για αναπαραγωγή βοοειδών και παραγωγής 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, η στρατηγική της θέση στην Ευρώπη, προσδίδει στην 

χώρα πολλές ευκαιρίες για την διάθεση των προϊόντων της. Ο γαλακτοκομικός τομέας είναι 

ένας από τους μεγαλύτερους και ζωτικότερους τομείς της Ολλανδίας και συμβάλλει 

σημαντικά στην ολλανδική οικονομία. 

Το ισχυρό, διεθνώς προσανατολισμένο επιχειρηματικό μοντέλο που συναντάται στα 

γαλακτοκομεία σήμερα, αναπτύχθηκε για πάνω από 150 χρόνια από μια τοπικά 

επικεντρωμένη γαλακτοκομική παραγωγή στο αγρόκτημα. Η αυξημένη κλίμακα σε επίπεδο 

γεωργικής εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα οι δυνατότητες που προσφέρονται από τα ψυγεία 

στις μεταφορές, ήταν σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη της ολλανδικής βιομηχανίας 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Από τη δεκαετία του 1960, τα εργοστάσια γαλακτοκομικών 

προϊόντων παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη σε όλο φάσμα των δραστηριοτήτων τους.  

Η παραγωγικότητα του τομέα είναι πολύ υψηλή. Η παραγωγή γάλακτος ανά αγελάδα είναι 

από τις υψηλότερες παγκοσμίως. Ο ολλανδικός τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων 

συμβάλλει στην οικονομική επιτυχία και άλλων τομέων όπως π.χ. ο φαρμακευτικός τομέας 

που παράγει γαλακτοκομικά συστατικά σε φάρμακα ή οι παραγωγοί ψωμιού και ειδών 

ζαχαροπλαστικής οι οποίοι αγοράζουν γάλα, κρέμα και βούτυρο. Επίσης ωφελείται ο τομέας 

των μεταφορών χάρη στις συνεχείς ροές μεταφοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Από οργανωτική άποψη, η ολλανδική γαλακτοβιομηχανία είναι διαφοροποιημένη, 

ενσωματώνοντας συνεταιρισμούς, οικογενειακές επιχειρήσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι 

γαλακτοπαραγωγοί είναι στενά συνδεδεμένοι με τους συνεταιρισμούς καθώς παρέχουν 

κεφάλαιο, επιτρέποντας σε αυτές τις επιχειρήσεις να λειτουργούν. Στην Ολλανδία, συνολικά 

17.890 αγροκτήματα παράγουν για εργοστάσια γαλακτοκομικών που προμηθεύουν άλλες 

επιχειρήσεις με συστατικά ή και προϊόντα για κατανάλωση.  

Η εισαγωγή ενός συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στην Ευρώπη στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 χαρακτήρισε την έναρξη μιας νέας φάσης στην ανάπτυξη του 

γαλακτοκομικού τομέα. Έβαλε όρια στο βαθμό που θα μπορούσαν να επιτευχθούν 

βελτιώσεις στην παραγωγικότητα της γαλακτοπαραγωγής μέσω της αύξησης της κλίμακας. 

Αυτό οδήγησε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της παραγωγικότητας μέσω της προσωρινής 

μείωσης του μεγέθους των κοπαδιών γαλακτοπαραγωγής και της αύξησης της παραγωγής 

ανά αγελάδα. Το τελευταίο ήταν δυνατό λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας της 

παραγωγής, της βελτιωμένης ποιότητας των ζωοτροφών και της γενετικής επιλογής μέσω 

προγραμμάτων αναπαραγωγής. 

Η κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος στα τέλη Μαρτίου 2015 και οι 

εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων σε μακροπρόθεσμη βάση, 

ενίσχυσαν νέες επενδύσεις στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής και της γαλακτοκομικής 

βιομηχανίας, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μέσω του 

εκσυγχρονισμού, της επέκτασης και των νέων εγκαταστάσεων. 



Η έντονη ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγής σήμαινε υπέρβαση της ανώτατης τιμής του 

φωσφορικού άλατος το 2015 και 2016, κατάσταση που αναμένεται να επαναληφθεί το 2017. 

Η Ολλανδική Βουλή ενέκρινε το νόμο για τα δικαιώματα των φωσφορικών αλάτων 

βοοειδών στο τέλος του 2016. Το σχέδιο μείωσης των φωσφορικών αλάτων βοοειδών που 

έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής τέθηκε σε ισχύ το 2017. Επίσης, 

πρόκειται να εισαχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 ένα σύστημα δικαιωμάτων παραγωγής 

φωσφορικών αλάτων. Αυτό ορίζει ότι από το 2018 η ποσότητα φωσφορικών αλάτων που 

παράγεται πρέπει να παραμείνει κάτω από το ευρωπαϊκό ανώτατο όριο, γεγονός που 

συνεπάγεται μείωση του αριθμού των ζώων. Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε σημαντική 

μείωση του μεγέθους των κοπαδιών γαλακτοπαραγωγής και η αύξηση της παραγωγής 

γάλακτος θα περιοριστεί κατά τα προσεχή έτη. 

Ο ολλανδικός τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για την 

οικονομία. Η Ολλανδία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια αγορά 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων συμβάλλει ως περίπου 

8% στο ολλανδικό εμπορικό πλεόνασμα τα τελευταία χρόνια. Η Ολλανδία είναι το πιο 

ενεργό κράτος μέλος της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων με μερίδιο 

σχεδόν 5% του όγκου συναλλαγών στα γαλακτοκομικά προϊόντα παγκοσμίως. 

Η ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα παρέμεινε χαμηλή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016. Στους λόγους για τη χαμηλή ζήτηση περιλαμβάνονται  

η μειωμένη προθυμία της Κίνας να αγοράσει γαλακτοκομικά προϊόντα ως  αποτέλεσμα των 

χαμηλότερων ρυθμών ανάπτυξης και των υψηλών επιπέδων αποθεμάτων και η απαγόρευση 

εισαγωγής γάλακτος από την Ρωσία.  

Το 2016
 
η αγορά ήταν προσανατολισμένη στην προσφορά. Οι εξελίξεις στην προσφορά 

οδήγησαν ιδιαίτερα σε ισχυρές διακυμάνσεις της τιμής των προϊόντων όπως το βούτυρο, το 

τυρί και το πλήρες γάλα σε σκόνη. Η μέση τιμή γάλακτος που καταβλήθηκε στους 

γαλακτοπαραγωγούς το 2016 τελικά έπεσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (-7%). Το 2016, 

οι ολλανδικές γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις παρήγαγαν πάνω από 14,5 δις κιλά 

γάλακτος. Συνολικά παράχθηκαν 1 δις κιλά επιπλέον γάλακτος, γεγονός που ισοδυναμεί με 

αύξηση άνω του 7%. Με τη μέση παραγωγή γάλακτος ανά αγελάδα σχεδόν στο ίδιο επίπεδο 

(8.300 kg), όπως αυτό που επιτεύχθηκε το 2015, η αύξηση της συνολικής παραγωγής 

γάλακτος συνέβη με την ουσιαστική επέκταση του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής. 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, στη γεωργική απογραφή για το 2016 

υπήρχαν σχεδόν 1,75 εκ. γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, 8% περισσότερο από ό, τι το 2015. 

Η ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 

έτους. 

Στα τέλη του 2016, η ολλανδική βιομηχανία μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων 

απαρτιζόταν από 25 επιχειρήσεις με συνολικά 53 έδρες παραγωγής. Πέντε από αυτές τις 

εταιρείες είναι συνεταιρισμοί. 

Η αξία παραγωγής που επιτεύχθηκε το 2016 ήταν 6,4 δις ευρώ, σχεδόν το ίδιο με το επίπεδο 

για το προηγούμενο έτος. Όπως και το 2014 και το 2015, η ισχυρή αύξηση της προσφοράς 

μεταποιημένου γάλακτος δεν οδήγησε σε αύξηση της αξίας της παραγωγής λόγω των 

χαμηλότερων επιπέδων τιμών που ισχύουν στην αγορά. Η αξία παραγωγής ήταν 45,71 ευρώ 

ανά 100 kg μεταποιημένου γάλακτος, περισσότερο από 5% χαμηλότερα σε σχέση με το 

2015. 

Το 65% των γαλακτοκομικών προϊόντων πωλείται στην Ολλανδία και στις γειτονικές χώρες, 

το 15% πωλείται σε άλλες χώρες της ΕΕ και το 20% πωλείται στις υπόλοιπες χώρες εκτός 



ΕΕ. Χάρη στην ισχυρή θέση του σε διεθνές επίπεδο, ο τομέας των γαλακτοκομικών 

προϊόντων συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση καθώς παρέχει 45.000 θέσεις εργασίας 

άμεσα. 

Το 2016, η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε σχεδόν κατά 3% και ανήλθε σε 6,4 δις 

ευρώ. Τα στοιχεία για τις εξαγωγές ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

προϊόντων. Η αξία εξαγωγών του τυριού, του βουτύρου και του μη αποβουτυρωμένου 

γάλακτος σε σκόνη αυξήθηκε, ενώ η αξία των εξαγωγών του συμπυκνωμένου γάλακτος και 

του ορού γάλακτος και των προϊόντων ορού γάλακτος μειώθηκε. 

Το 2016, ο ολλανδικός όγκος εξαγωγών τυριού αυξήθηκε κατά 9% περίπου και ανήλθε σε 

913.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος του επιπλέον όγκου που παράχθηκε πωλήθηκε στην 

ΕΕ. Περισσότερα τυριά εξήχθησαν επίσης σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε χώρες της 

Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και εκτός της  ΕΕ ευρωπαϊκές χώρες. Χάρη στη σημαντική 

αύξηση του όγκου, αντισταθμίστηκε η επίδραση του χαμηλότερου επιπέδου τιμών κατά 

μέσο όρο. Η αξία των εξαγωγών τυριού ήταν λίγο κάτω από τα 3,2 δις ευρώ (+2,1% σε 

σύγκριση με το 2015).  

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό μέρος της ολλανδικής παραδοσιακής 

διατροφής. Το γάλα, το τυρί, το γιαούρτι και τα γαλακτοκομικά επιδόρπια συνεχίζονται να 

είναι μέρος της καθημερινής διατροφής πολλών ανθρώπων στην Ολλανδία. Κατά μέσο όρο, 

οι Ολλανδοί τρώνε περίπου 20 κιλά τυρί ανά έτος. Το μερίδιο του γαλακτοκομικών 

προϊόντων στις ολλανδικές δαπάνες το 2015 αντιπροσώπευε περίπου  4,9 δις ευρώ ή 1,6% 

των συνολικών καταναλωτικών δαπανών. 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι σημαντικά για τον γαλακτοκομικό τομέα. Οι αγρότες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της διαρκούς πίεσης στην τιμολόγηση και την 

ανάγκη να πληρούν ολοένα και αυστηρότερες απαιτήσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν τους φραγμούς 

όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση νέων αιτήσεων, ενώ οι απαιτήσεις για κεφάλαια στον 

τομέα της γεωργίας αυξάνονται. Οι ασταθείς τιμές στην γεωργική αγορά αυξάνουν τους 

κινδύνους για τις τράπεζες. Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε πολύπλοκα ζητήματα. 

Νεαροί αγρότες αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

όταν είναι σε θέση να αναλάβουν την επιχείρηση της οικογένειάς τους. Οι αγρότες βλέπουν 

τη χρηματοδότηση ως το μεγαλύτερο εμπόδιο. Επειδή οι επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες από 

ποτέ, οι νέοι αγρότες χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια. 

Ο ολλανδικός τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

οργάνωσης. Κάθε τμήμα της αλυσίδας παραγωγής έχει τη δική της οργάνωση για να 

εκπροσωπεί τα συμφέροντά της. Ένα μεγάλο ποσοστό των γαλακτοπαραγωγών 

εκπροσωπούνται από την Ολλανδική Ομοσπονδία Γεωργίας και Δενδροκηπευτικής (LTO 

Nederland), ιδίως από την Επιτροπή Γαλακτοκομικών Προϊόντων της LTO, ενώ υπάρχει 

επίσης η Ολλανδική Ένωση Γαλακτοπαραγωγών (NMV). Η βιομηχανία εκπροσωπείται από 

την Ολλανδική Γαλακτοκομική Ένωση (NZO), οι έμποροι από την οργάνωση των 

Ολλανδών Γαλακτοκομικών Εμπόρων (Gemzu) και οι λιανοπωλητές από την Ολλανδική 

Ένωση Λιανικής Πώλησης Τροφίμων (CBL). 

 

 

 



Εξαγωγές και εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων Ολλανδίας 

    Imports value Exports value 

SITC Periods 1 000 euro 

022 Milk, cream and dairy products 2014 1813942 2753054 

2015 1653554 2423478 

2016 1692363 2393876 

023 Butter and other milk fat 2014 402152 895122 

2015 409212 899417 

2016 413344 1062959 

024 Cheese and curds 2014 1039740 3394474 

2015 1108926 3108163 

2016 1085131 3172453 

 

 

Εξαγωγές και εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων Ολλανδίας-Ελλάδας 

  Imports value Exports value 

SITC Periods 1 000 euro 

022 Milk, cream and dairy products 2014 1373 60382 

2015 2254 55139 

2016 6362 43280 

023 Butter and other milk fat 2014 . 8805 

2015 117 7574 

2016 165 7643 

024 Cheese and curds 2014 6322 115575 

2015 8906 106185 

2016 6796 108886 

 



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Dutch dairy in figures:  http://www.zuivelnl.org/dutch-dairy-in-figures/ 

 

LTO Nederland 

Dutch Federation of Agriculture and Horticulture: www.lto.nl 

 

NMV Dutch Dairy Farmers Union: www.nmv.nu 

 

BBZ 

Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy Producers: www.boerderijzuivel.nl 

 

Industry and trade 

NZO Dutch Dairy Association: www.nzo.nl  

 

Gemzu 

Dutch Dairy Traders: www.gemzu.nl 

 

CBL 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel: www.cbl.nl 

 

ZuivelNL 

Dairy chain organisation: www.zuivelnl.org 

 

COKZ 

The Netherlands Controlling Authority for milk and milk products: www.cokz.nl 

 

QLIP  

Private organisation for analysis and certification in the dairy chain and agrofood sector  

www.qlip.nl 

 

GD 

Leading Dutch animal health and animal production organisation, active in a.o. animal 

disease control programmes: www.gdanimalhealth.com 

 

Wageningen UR 

Livestock Research: www.wageningenur.nl 

 

NIZO Research institute for a.o. (dairy) product technology and milk quality www.nizo.com 
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