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Αύξηση ρεκόρ ολλανδικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων 

 

Οι ολλανδικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κατέγραψαν για άλλη μία φορά υψηλό ρεκόρ, 

καθώς το 2022 αυξήθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με το 2021 και διαμορφώθηκαν σε 122,3 δισ. 

€. Η αύξηση αυτή ωστόσο οφείλεται στις υψηλότερες τιμές των εν λόγω προϊόντων (λόγω 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και αύξησης ενεργειακού κόστους). Το 2022, η Ολλανδία 

εξήγαγε αγροτικά προϊόντα αξίας 49,6 δισ. €  εκ των οποίων  44,9 δισ.  προήλθαν από εξαγωγές 

ολλανδικής παραγωγής και 4,7 δισ. € από επανεξαγωγές. 

Οι ολλανδικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων επί σειρά ετών καταγράφουν συνεχή ρεκόρ. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι ενώ κάθε χρόνο ο Ολλανδός Υπουργός Γεωργίας θριαμβολογεί για τις 

επιδόσεις της χώρας του στη μεγάλη γεωργική έκθεση του Βερολίνου, την «Grüne Woche», 

εφέτος δεν θα ακολουθήσει αυτήν την πρακτική λόγω αυξανόμενης κριτικής για το περιβαλλοντικό 

κόστος από την επιτυχία της χώρας στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων! 

Τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα είχαν υψηλότερες τιμές το 2022 από ό,τι το 2021 διότι οι 

αγρότες και οι παραγωγοί τροφίμων μετακύλησαν τις αυξήσεις κόστους που συνδέονται, για τους 

μεν πρώτους, με ζωοτροφές, λιπάσματα καθώς και υψηλότερες τιμές ενέργειας, για τους δε 

δεύτερους, με ακριβότερες πρώτες ύλες, ακριβότερη ενέργεια, αυξημένες τιμές συσκευασίας και 

υψηλότερα κόστη μεταφοράς. 

Στην κατάταξη των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατέλαβαν 

την πρώτη θέση. Η αξία των εξαγωγών αυτών αυξήθηκε κατά 35% στα 11,9 δισ. €. Οι τιμές του 

γάλακτος ήταν ιστορικά υψηλές το 2022.Το κρέας επίσης έγινε σημαντικά ακριβότερο: Οι 

εξαγωγές κρέατος αυξήθηκαν από 9,4 δισ. €  2021 σε 11 δισ. €  το 2022. 

 Ωστόσο, στασιμότητα ή μείωση παρατηρήθηκε στην αξία  εξαγωγών φρούτων και προϊόντων 

ανθοκομίας. Η τελευταία ήταν επί σειρά ετών 1η στην κατάταξη των αγροτικών εξαγωγών αλλά το 

2022 οι εξαγωγές μειώθηκαν στα 11,5 δισ. € (έναντι 11,9 δισ. € το 2021).Επίσης, οι εξαγωγές 

φρούτων μειώθηκαν από 7,2 δισ. € σε 7,0 δισ.  

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στους κυριότερους  προορισμούς αυξήθηκαν σημαντικά σε αξία 

το 2022. Η Γερμανία παραμένει μακράν η σημαντικότερη αγορά καθώς απορροφά το 24% εν 

λόγω εξαγωγών. Επίσης σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές προς Ισπανία (25%) και προς 

ΗΠΑ  (24%). Τέλος, παρά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 4η θέση στην 

αντίστοιχη κατάταξη καθώς οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς το Ην. Βασίλειο αυξήθηκαν 

από 8,4 δισ. €  σε 9,5 δισ. €.                                                                               
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