
Το χονδρικό εμπόριο στις Ολλανδία. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της παγκοσμιοποίησης της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ολλανδίας, το οποίο ανατέθηκε από το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα μελέτη της ανωτέρω Υπηρεσίας η οποία διερευνά τις τάσεις της 

διεθνοποίησης της ολλανδικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια σε σχέση με χονδρικό 

εμπόριο. Το 2017, το ολλανδικό χονδρικό εμπόριο δημιούργησε πάνω από 40 δις ευρώ 

προστιθέμενης αξίας λόγω των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό αντιστοιχεί στο 

16,5% των συνολικών εσόδων από τις εξαγωγές στις Ολλανδία. Το χονδρικό εμπόριο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό ως σύνδεσμος στις αλυσίδες εφοδιασμού των εξαγωγέων μεταποιητικής 

βιομηχανίας. Οι χονδρέμποροι εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις προμηθεύονται τις πρώτες 

ύλες και τα ενδιάμεσα προϊόντα που είναι απαραίτητα για διάφορες διαδικασίες παραγωγής. 

Επίσης, ενεργούν ως μεσάζοντες για τις εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα τους σε ξένες 

αγορές. Με αυτή την ιδιότητα, εστιάζονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν μπορούν εύκολα να βρουν από μόνοι τους διεθνείς πελάτες και είναι λιγότερο 

πρόθυμες να αναλάβουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τις 

εξαγωγές. Από την άλλη πλευρά, ολοένα και περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες 

αναλαμβάνουν το ρόλο των χονδρεμπόρων ενώ η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου 

σημαίνει ότι οι Ολλανδοί καταναλωτές και λιανοπωλητές έρχονται όλο και περισσότερο μόνοι 

τους σε επαφή με τις ξένες αγορές. Τα σημαντικότερα ευρήματα της εν λόγω μελέτης είναι τα 

εξής:  

 

Η σημασία του τομέα χονδρικής στην ολλανδική οικονομία 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ολλανδικός τομέας χονδρικού εμπορίου αυξήθηκε με 

ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η ολλανδική οικονομία στο σύνολό της. Το αυξημένο μερίδιο 

του χονδρικού εμπορίου στην ολλανδική οικονομία μπορεί να εξηγηθεί από τον 

έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό του: πάνω από το 71% της προστιθέμενης αξίας 

στον τομέα αυτό προέρχεται από εξαγωγικές δραστηριότητες, έναντι μόνο 37% για 

την ολλανδική οικονομία στο σύνολό της. 

 Το 2017, η απασχόληση στον τομέα χονδρικής πώλησης ανερχόταν σε 450.000 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (FTE), εκ των οποίων  οι 307.000 ή 69% οφειλόταν 

στις εξαγωγές. 

 Ο τομέας χονδρικής πώλησης έχει ενσωματωθεί ολοένα και περισσότερο στις διεθνείς 

αλυσίδες αξίας. Το 2016, ο τομέας χονδρικής πώλησης κέρδισε 6,8 λεπτά από κάθε 

ευρώ που προέκυψε από εξαγωγές (το 1995 ήταν 6,1 λεπτά).  

 Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τον τομέα χονδρικής πώλησης ως 

αποτέλεσμα των εγχώριων εξαγωγών (εξαγωγές εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων) 

ανήλθε σε περισσότερα από 17 δις ευρώ το 2017. Αυτό είναι 15% της συνολικής 

προστιθέμενης αξίας των εγχώριων εξαγωγών. Η προστιθέμενη αξία που προέκυψε 

από το χονδρικό εμπόριο λόγω επανεξαγωγών ανήλθε σε σχεδόν 18 δις ευρώ, πάνω 

από το 57% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι ολλανδικές 



εταιρείες σε δραστηριότητες επανεξαγωγής. Το μερίδιο του χονδρικού εμπορίου στη 

συνολική προστιθέμενη αξία που παράγεται από τις ολλανδικές εξαγωγές υπηρεσιών 

είναι πιο μικρό συγκριτικά (5 δις ευρώ ή 5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας). 

 Η πλειοψηφία της προστιθέμενης αξίας στις εξαγωγές χονδρικής παράγεται έμμεσα, 

επειδή ο τομέας χονδρικής πώλησης ενεργεί ως προμηθευτής για άλλους εξαγωγικούς 

τομείς. Αυτές οι έμμεσες εξαγωγές ανήλθαν σε 25 δις ευρώ το 2017. Τα υπόλοιπα 15 

δις ευρώ αντλήθηκαν από τις άμεσες εξαγωγές. Η άμεση εξαγωγή αγαθών από τον 

τομέα χονδρικής πραγματοποιείται όταν μια επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ως κύρια 

δραστηριότητά της εξάγει αγαθά που έχουν παραχθεί από άλλη επιχειρηματική 

μονάδα στην ίδια εταιρεία. Η άμεση εξαγωγή υπηρεσιών από τον τομέα χονδρικής 

πώλησης προκύπτει από το ρόλο του ως διανομέα και ενδιάμεσου φορέα. Αυτές οι 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, την αποθήκευση, εμπορική διαμεσολάβηση 

και χρηματοδοτική μίσθωση. 

 Το χονδρικό εμπόριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές από τη 

μεταποιητική βιομηχανία. Η συνεισφορά αυτή ανήλθε σε περίπου 6,5 δις ευρώ το 

2017 που οφείλεται κυρίως στις εγχώριες εξαγωγές της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η 

μεγαλύτερη συμβολή όσον αφορά την ονομαστική αξία προέρχεται από τη βιομηχανία 

μεταποίησης τροφίμων. Στους άλλους μη μεταποιητικούς τομείς, η συμβολή του 

χονδρικού εμπορίου εκδηλώνεται κυρίως στις εξαγωγές υπηρεσιών. 

 Οι σημαντικότεροι εξαγωγικοί προορισμοί για το χονδρικό εμπόριο (σε όρους 

προστιθέμενης αξίας) ευθυγραμμίζονται με τους κορυφαίους προορισμούς των 

συνολικών ολλανδικών εξαγωγών προστιθέμενης αξίας. Οι εξαγωγές προστιθέμενης 

αξίας του τομέα χονδρικής αυξάνονται σε συνάρτηση με τη συνολική αύξηση των 

εξαγωγών της Ολλανδίας λόγω της ενσωμάτωσης του τομέα στις παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας. Οι κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί είναι η Γερμανία, το Βέλγιο και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Με τις επανεξαγωγές αγαθών και τις εξαγωγές υπηρεσιών, η 

συμβολή του τομέα χονδρικής είναι συγκεντρωμένη στις γειτονικές αγορές, ενώ στις 

γεωγραφικά πιο απομακρυσμένες αγορές κυριαρχούν οι εγχώριες εξαγωγές. 

 

Περίγραμμα του ολλανδικού τομέα χονδρικής πώλησης 

 Ο αριθμός των χονδρεμπόρων στις Ολλανδία είναι περίπου 90.000 εταιρείες.  

 Περισσότερο από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων χονδρικής εμπορεύεται 

καταναλωτικά προϊόντα, καθιστώντας το εμπόριο ως τη μεγαλύτερη δραστηριότητα 

μεταξύ των χονδρεμπόρων στις Ολλανδία. 

 Οι χονδρέμποροι αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών της 

ολλανδικής οικονομίας κατά την περίοδο 2010 -2017. 

 Οι χονδρέμποροι παρέχουν όλο και περισσότερες υπηρεσίες μαζί με τις συμβατικές 

δραστηριότητές τους. Παραδείγματα αυτών των υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός, η 

ανάπτυξη και η παροχή συμβουλών, επισκευές και συντήρηση καθώς και υπηρεσίες 

πληροφορικής και τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 



Τυπολογία  

 Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 2016, έγινε μια ταξινόμηση των χονδρεμπόρων που 

βασίζεται στις εμπορικές τους δραστηριότητες συνδυάζοντας πληροφορίες σχετικά με 

τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τις επανεξαγωγές αγαθών, το 

διαμετακομιστικό εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις των χονδρεμπόρων. 

 Διακρίνονται πέντε ομάδες χονδρεμπόρων: 

1. Οι εγχώριοι χονδρέμποροι (51%) δραστηριοποιούνται μόνο στην εγχώρια 

αγορά. 

2. Οι παραδοσιακοί χονδρέμποροι (36%) πραγματοποιούν εισαγωγές ή/και 

(επαν)εξαγωγές αγαθών. Αυτοί οι έμποροι μπορούν να εισάγουν υπηρεσίες, 

αλλά δεν εξάγουν υπηρεσίες. Αυτή η ομάδα μπορεί περαιτέρω να χωριστεί σε 

τρεις υποομάδες: 

  -Μόνο εισαγωγές αγαθών και ενδεχομένως υπηρεσιών (39%). 

-Μόνο οι εξαγωγές αγαθών (11%). 

-Αμφίδρομη εμπορία αγαθών και ενδεχομένως εισαγωγές υπηρεσιών (50%). 

3. Οι πλήρεις χονδρέμποροι (5%) συμμετέχουν σε εισαγωγές ή/και 

(επανεξαγωγές) αγαθών και εξαγωγών υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να εισάγουν 

υπηρεσίες. Και αυτή η  ομάδα μπορεί περαιτέρω να χωριστεί σε τρεις 

υποομάδες: 

-Εισαγωγές αγαθών και ενδεχομένως υπηρεσιών και εξαγωγές υπηρεσιών (19%). 

-Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (9%). 

-Αμφίδρομη εμπορία αγαθών και υπηρεσιών (71%). 

4. Οι έμποροι διαμετακόμισης (5%) δραστηριοποιούνται στον τομέα της του 

εμπορίου και/ή του διαμετακομιστικού εμπορίου. 

5. Οι μη καταταγμένοι χονδρέμποροι (3%) δεν εντάσσονται σε καμία από τις 

παραπάνω τέσσερις ομάδες. 

 Οι παραδοσιακοί χονδρέμποροι δραστηριοποιούνται κυρίως ως έμποροι οικιακών 

προϊόντων, ενώ οι πλήρεις χονδρέμποροι είναι οι κύριοι έμποροι μηχανημάτων, 

εξοπλισμού και προμηθειών.  

 Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τις μορφές ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων στον 

τομέα χονδρικής πώλησης, διαπιστώθηκε ότι οι πλήρεις χονδρέμποροι και οι 

επιχειρήσεις διαμετακόμισης είναι σχετικά μεγάλες εταιρίες. Οι εγχώριοι 

χονδρέμποροι είναι κυρίως μικροεπιχειρήσεις (με λιγότερους από 10 

υπαλλήλους). Σχεδόν το 60% των εγχώριων χονδρεμπόρων είναι ατομικές 

επιχειρήσεις. 



 Οι κυριότεροι τύποι εισαγωγών διαφέρουν για κάθε (υπο)ομάδα χονδρεμπόρων. Οι 

εταιρείες με εισαγωγές αλλά όχι με εξαγωγές κατά κύριο λόγο εμπορεύονται μη 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι έμποροι με δύο κατευθύνσεις (εισαγωγές/εξαγωγές) 

και οι επιχειρήσεις διαμετακόμισης εισάγουν σχετικά περισσότερα ενδιάμεσα αγαθά. 

 Οι κύριοι τύποι εξαγωγών διαφέρουν επίσης για κάθε (υπο)ομάδα χονδρεμπόρων. Οι 

εταιρείες που πραγματοποιούν εξαγωγές αλλά δεν εισάγουν, εμπορεύονται κυρίως 

ενδιάμεσα αγαθά και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι επιχειρήσεις διαμετακόμισης 

εξάγουν σχετικά λίγα κεφαλαιακά αγαθά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 

εστιάζοντας περισσότερο στα ενδιάμεσα αγαθά. Οι έμποροι δύο κατευθύνσεων 

εξάγουν σχετικά περισσότερα κεφαλαιουχικά αγαθά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά. 

 Οι εξαγωγές υπηρεσιών αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τον τομέα χονδρικής 

πώλησης. Μόνον το 7% του συνόλου των χονδρεμπόρων εξάγουν υπηρεσίες. 

Πρόκειται κυρίως για υπηρεσίες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και τεχνικές 

υπηρεσίες. 

 Όσον αφορά στις εισαγωγές, το 40% των εισαγωγών υπηρεσιών αφορά δικαιώματα 

και αμοιβές αδειοδότησης για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Απασχόληση στο ολλανδικό χονδρικό εμπόριο 

 Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016, η ολλανδική επιχειρηματική οικονομία 

παρείχε περισσότερα από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Σχεδόν το 10%  οφείλεται 

στο χονδρικό εμπόριο, που ισοδυναμεί με περίπου 467.000 θέσεις εργασίας στον 

τομέα αυτό στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016. 

 Οι χονδρέμποροι είναι κατά μέσον όρο μεγαλύτεροι εργοδότες από ό,τι οι επιχειρήσεις 

στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών αποθήκευσης, αλλά γενικά οι 

μικρότεροι εργοδότες από τους λιανοπωλητές. 

 Περίπου το 37% όλων των θέσεων εργασίας στην συνολική οικονομία των 

επιχειρήσεων καταλαμβάνονται από γυναίκες. Το μερίδιο αυτό είναι περίπου 30% στο 

χονδρικό εμπόριο. Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες απασχολούνται πολύ 

συχνότερα στο λιανικό εμπόριο από ό, τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. 

 Στο πλαίσιο του τομέα χονδρικής πώλησης, οι γυναίκες - συχνότερα από τους άνδρες - 

απασχολούνται στο χονδρικό εμπόριο καταναλωτικών ειδών όπως είναι τα αρώματα, 

τα καλλυντικά, τα είδη ένδυσης, τα κοσμήματα ή τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι 

άνδρες από την άλλη πλευρά, απασχολούνται συχνότερα από τους χονδρεμπόρους 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, τον εξοπλισμό πληροφορικής και άλλο εξειδικευμένο 

χονδρεμπόριο. 

 Οι εργαζόμενοι στο χονδρικό εμπόριο είναι γενικά κάπως παλαιότεροι από τον μέσο 

εργαζόμενο στην συνολική οικονομία. Στο τέλος του 2016, σχεδόν το ήμισυ όλων των 

θέσεων χονδρικού εμπορίου πληρώθηκαν από άτομα ηλικίας 40 έως 59 ετών, σε 

σύγκριση με το 40% σε ολόκληρη την οικονομία των επιχειρήσεων. Οι μικρότεροι 



εργαζόμενοι κάτω των 20 ετών εκπροσωπούνται λιγότερο στον τομέα αυτό. Αυτή η 

ομάδα δραστηριοποιείται κυρίως στο λιανικό εμπόριο. 

 Οι χονδρέμποροι που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά έχουν 

μεγαλύτερο μερίδιο των θέσεων εργασίας εργαζομένων ηλικίας 60 ετών και άνω από 

ότι άλλοι τύποι χονδρεμπόρων. Στο πλαίσιο της ομάδας των διεθνώς ενεργών 

χονδρεμπόρων (παραδοσιακοί χονδρέμποροι, εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης και 

διαμετακομιστές), η κατανομή των θέσεων ανά ομάδα ηλικίας είναι πολύ παρόμοια με 

τη συνολική εικόνα ολόκληρου του τομέα. 

 Η μέση ωριαία αμοιβή στην επιχειρηματική οικονομία ήταν 17,4 ευρώ στο τέλος του 

2016. Το ωρομίσθιο είναι υψηλότερο στο χονδρικό εμπόριο (σχεδόν 20 ευρώ) και 

χαμηλότερο στο λιανικό εμπόριο (κάτω από 11 ευρώ). Οι μέσες ωριαίες αμοιβές στον 

τομέα των μεταφορών και αποθήκευσης ή σε άλλους τομείς προσεγγίζουν τον ωριαίο 

μισθό στο χονδρικό εμπόριο. 

 Η ωριαία αμοιβή των γυναικών στο χονδρικό εμπόριο ήταν πάνω από 3 ευρώ λιγότερα 

σε σχέση με την αντίστοιχη των ανδρών. Η ωριαία αμοιβή των γυναικών είναι περίπου 

4,6 ευρώ χαμηλότερη από αυτή των ανδρών σε ολόκληρη την επιχειρηματική 

κοινότητα. 

 Οι εργαζόμενοι στο αποκλειστικά εγχώριο χονδρικό εμπόριο είχαν ωριαία αμοιβή 

κατά μέσο όρο 18 ευρώ σε σύγκριση με 20 ευρώ για τους εργαζόμενους των διεθνώς 

ενεργών χονδρεμπόρων. 

 

Ε & Α και καινοτομία στον τομέα χονδρικής 

 Το 2016, το 18% όλων των χονδρεμπόρων -με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους- 

ανέλαβαν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αντιστοιχεί σε σχεδόν 1.300 

εταιρείες. 

 Κατά μέσο όρο, οι χονδρέμποροι στις Ολλανδία δαπάνησαν 375.000 ευρώ για έρευνα 

και ανάπτυξη το 2016. Αυτό αντιπροσωπεύει το 6% των συνολικών δαπανών Ε & Α 

των ολλανδικών εταιρειών. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν τη 

συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών δαπανών Ε & Α στον ολλανδικό ιδιωτικό 

τομέα, δηλαδή το 59%. 

 Οι χονδρέμποροι - με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους - επικεντρώνονται περισσότερο 

στην καινοτομία παρά στην Ε & Α. 

 Οι χονδρέμποροι υλοποίησαν κυρίως την τεχνολογική καινοτομία με τη μορφή 

καινοτομιών προϊόντων και διαδικασιών. Πάνω από 1,3 δις ευρώ δαπανήθηκαν στην 

περίοδο 2014-2016. 

 Σχεδόν το 10% των εσόδων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης επιτεύχθηκε χάρη 

στην εισαγωγή νέων ή πολύ βελτιωμένων προϊόντων. Σε σύγκριση με τους 



χονδρεμπόρους, οι τομείς των λιανικών πωλήσεων και των μεταφορών στην Ολλανδία 

είναι λιγότερο ενεργοί στην έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. 

 

Ο χονδρέμπορος ως πύλη στην παγκόσμια αγορά 

 Η πύκνωση των οικονομικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συμβάλει στην 

δημιουργία ενός εκτεταμένου παγκόσμιου εμπορικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

έμποροι χονδρικής είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διευκόλυνση σημαντικών ροών 

αγαθών μέσω διαφόρων σταδίων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (GVC). 

 Ο τομέας χονδρικής πώλησης συνδέεται τυπικά με την έννοια των έμμεσων εξαγωγών, 

δηλαδή των εξαγωγών μέσω μεσαζόντων. Οι χονδρέμποροι ασχολούνται κυρίως με τις 

GVC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των μεσαζόντων των εξαγωγών, παρέχοντας έτσι σε 

άλλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους έμμεσα μέσω αυτών. 

 Το 2015, οι εξαγωγές μέσω χονδρεμπόρων ανήλθαν σε 47 δις ευρώ, που ισοδυναμούν 

με το 22,9% των συνολικών ολλανδικών εξαγωγών. Ειδικά οι τομείς της γεωργίας και 

της μεταποίησης (κυρίως οι βιομηχανίες τροφίμων, μηχανημάτων και χημικών 

προϊόντων) βασίζονται σε αυτόν τον έμμεσο τρόπο εξαγωγής. 

 Οι εξαγωγές χονδρικής είναι περισσότερο ωφέλιμες για την ολλανδική οικονομία σε 

σύγκριση με τους δύο άλλους τρόπους εξαγωγής (εξαγωγές από την ίδια την 

βιομηχανία ή οι εξαγωγές μέσω του τομέα μεταφορών και αποθήκευσης). 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας στις εξαγωγές 

χονδρικής, για παράδειγμα 30 δις ευρώ το 2015, καταλήγουν σε άλλες προμηθεύτριες 

βιομηχανίες οι οποίες ανήκουν στις αλυσίδες αξίας. Αυτό μπορεί να συνδέεται είτε με 

τους τύπους των αγαθών που εξάγονται μέσω χονδρεμπόρων (π.χ. γεωργικά προϊόντα 

ή μηχανήματα και αντίστοιχα μέρη, τα οποία κατά κανόνα κατατάσσονται στα πλέον 

επικερδή ολλανδικά εξαγωγικά προϊόντα), ή με τις ΜΜΕ.  

 Τέλος, μελετώντας τους προορισμούς των διαφόρων τρόπων εξαγωγής, τα στοιχεία 

καταδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις που χρειάζονται τη 

βοήθεια διαμεσολαβητών, ιδίως χονδρεμπόρων, για να φτάσουν σε σημαντικούς 

εξαγωγικούς προορισμούς της Ολλανδίας. Επιπλέον, οι έμποροι χονδρικής πώλησης 

είναι καθοριστικής σημασίας στο να προσφέρουν σε άλλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα 

να προσεγγίσουν λιγότερο προσιτές ξένες αγορές. Αυτές ποικίλλουν από οικείους 

προορισμούς στην Ευρώπη, όπως π.χ. η Ελβετία, μέχρι «νέες» αγορές της Αφρικής, 

της Ασίας και ακόμη και της Ευρώπης. 

 

Εμπορική δραστηριότητα από τον ολλανδικό τομέα χονδρικής πώλησης 

 Το 2017, οι χονδρέμποροι στις Ολλανδία εξήγαγαν εμπορεύματα με εκτιμώμενη αξία 

91 δις ευρώ. 



 Το 2017, οι «άλλοι εξειδικευμένοι χονδρέμποροι» και οι χονδρέμποροι 

καταναλωτικών προϊόντων εξήγαγαν τα τρία τέταρτα της συνολικής αξίας των 

εμπορευμάτων χονδρικής πώλησης στις Ολλανδία. Κατά εκτίμηση, το ποσό αυτό 

ανήλθε σε 41 και 25 δις ευρώ, αντίστοιχα. Οι χονδρέμποροι σε ορυκτά έλαια, χημικά 

προϊόντα και αθλητικά προϊόντα ήταν πιο δραστήριοι στην εμπορία. 

 Το 2017, οι εξαγωγές εμπορικών αγαθών αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο του 

κύκλου εργασιών του «άλλου εξειδικευμένου χονδρεμπορίου» και περίπου το ένα 

τέταρτο του χονδρικού εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων. 

 

 


