
Ευάγγελος Δαϊρετζής 

Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Χάγη  

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  



 Oλλανδική οικονομία και διμερείς οικονομικές & 

εμπορικές σχέσεις 

 Κλάδοι ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος: 

 Τρόφιμα & Ποτά 

 Δομικά Υλικά 

 Καλλυντικά 

 



Η οικονομία  

 Κινητήριος δύναμη της ολλανδικής οικονομίας το εξαγωγικό  

εμπόριο : 75% του ΑΕΠ  

 ΕΕ : ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος: 76% εξαγωγών 

 Επανεξαγωγικός χαρακτήρας του εξαγωγικού εμπορίου : 50% του 

συνόλου των ολλανδικών εξαγωγών. 

 Το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης  

 57% των αμερικανικών και ασιατικών Ευρωπαϊκών Κέντρων 

Διανομής   

 4η εισαγωγική δύναμη στην ΕΕ  

 

 

 
 



 Δυναμικότεροι τομείς οικονομίας 

 Bιοεπιστήμες και υγεία,  

 Αγροτικά προϊόντα  

 Τεχνολογία πληροφοριών (IT) 

 Χημικά 

 Συστήματα υψηλής τεχνολογίας 

 Ενέργεια  

 Χρηματοπιστωτικός τομέας (        μετά Brexit εποχή)  

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Ολλανδικές επενδύσεις στο εξωτερικό 2,806 τρις $ 309% ΑΕΠ

Ξένες επενδύσεις στην Ολλανδία  1,985 τρις $ 219% ΑΕΠ 



Οικονομικές συνέπειες πανδημίας 

 Συρρίκνωση οικονομίας  3,8%  (6,8% στην Ευρωζώνη)  

 Πτώση εισαγωγών (-7,8%) και εξαγωγών (-6,4%). Σταθερό το 

εμπορικό ισοζύγιο  

 Γεναιόδωρο «πακέτο» κυβερνητικής στήριξης 31,4 δισ.€ 

 Περισσότερο επλήγησαν τομείς  φιλοξενίας, αναψυχής  και 

μεταφορών  

  

 Στα ίδια επίπεδα οι ελληνικές εξαγωγές, αύξηση 8% των εισαγωγών 

 μας απο Ολλανδία  



Προτεινόμενες πρακτικές επιτυχίας 

 Ο εξαγωγέας  οφείλει :  

-να διαθέτει οργανωμένη και πιστοποιημένη εταιρεία 

-να είναι συνεπής  ως προς follow-up και επικοινωνία, σε συμφωνίες 

που έχουν συναφθεί.  

- να είναι προσεκτικός σε σχέση με την αξιοπιστία του Ολλανδού  

συνεργάτη 

 Σκληροί όροι ανταγωνισμού 

 Σκληροί διαπραγματευτές 

 Αποτελεσματικότητα και ταχύτητα 

 
 



Διμερείς οικονομικές σχέσεις  

Ελλάδος και Ολλανδίας 

 

64% αύξηση ελληνικών εξαγωγών 



Διμερές Εμπόριο 

3ος σημαντικότερος προμηθευτής μας 

στην ΕΕ  

5ος σημαντικότερος πελάτης μας 

στην ΕΕ  

10 % των εισαγωγών μας , 2.3% των 

εξαγωγών μας  

4Ος προορισμός κρητικών εξαγωγών - 
6% επί συνόλου   

2019  αξία σε εκ. € 

Εξαγωγές 709,1 

Εισαγωγές 2.787,8 

Εμπορικό ισοζύγιο  -2.078,7 

Ογκος  3.496,9 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΝ-ΟΚΤ 2020 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ % επί συνόλου

ΙΑΝ-ΟΚΤ 2020 

'3004' Φάρμακα 61.926.835 10,6%

'8544' Σύρματα και καλώδια 49.562.946 8,5%

'0305' Ψάρια, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 46.961.759 8,0%

'7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο 24.337.304 4,2%

'7604' Ράβδοι από αργίλιο 21.338.956 3,6%

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 18.138.484 3,1%

'2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 14.787.291 2,5%

'0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά 13.971.323 2,4%

'2008' Καρποί και φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα 13.902.309 2,4%

'9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού 13.807.329 2,4%

'0406' Τυριά 12.918.065 2,2%

'3924' Είδη νοικοκυριού, είδη υγιεινής και καλλωπισμού 9.502.614 1,6%

'0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα,  δαμάσκηνα 9.409.209 1,6%

'3920' Πλάκες, φύλλα, ταινίες από πλαστικές ύλες 9.342.107 1,6%

'7411' Σωλήνες από χαλκό 9.338.675 1,6%

'2403' Καπνά και υποκατάστατα του καπνού 9.037.198 1,5%

'7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο επικολλημένα σε χαρτί 7.709.948 1,3%

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 7.613.207 1,3%

'3921' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες  από πλαστικές ύλες 7.433.276 1,3%

'6305' Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά 7.012.860 1,2%

Σύνολο 584.926.370



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

11% των επενδύσεων στην Ελλάδα από την Ολλανδία  

3ος μεγαλύτερος επενδυτής μετά την  Γερμανία και το Λουξεμβούργο   

40% αύξηση ολλανδικών επενδύσεων 2015-19  

2019

Ολλανδικές επενδύσεις στην Ελλάδα 6,37 δισ. €

Ελληνικές επενδύσεις στη Ολλανδία  1,61 δισ. €  



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

 

 40% αύξηση 2015-2020 

 4,5% του συνόλου των τουριστών 

 3,5% των αφίξεων στην Κρήτη  

 

 



Τομείς της  οικονομίας, προοπτικές για 

ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες    

 

 Κατασκευές /δομικά υλικά    

 Αγροδιατροφικός τομέας  

 Υγεία : φάρμακα 

 Τουρισμός  

 Ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας 

 
 



ΤΡΟΦΙΜΑ 

 Ολιγομονοπωλιακός έλεγχος της αγοράς τροφίμων 

 Ισχυρός ανταγωνισμός /καθοριστικός παράγων η τιμή 

 Μικρό μερίδιο βιολογικών 3,5 % με ανοδική τάση 

 Αύξηση μεριδίου αγοράς ιδιωτικής ετικέττας (private 

label)  

 Απαιτήσεις αγοράς : μεγάλη ποσότητα, σταθερή 

ποιότητα, νέα προϊόντα, μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι, 

μελέτη διατροφικών συνηθειών  

 ΦΠΑ : 9%  



Τα ελληνικά προϊόντα στην αγορά 

 Τα ελληνικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά από 

απόψεως ποιότητας και κόστους 

 Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στην λειτουργία μιας μεγάλης και 

ιδιαίτερα οργανωμένης αγοράς 

 Επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη ενός  ενοποιημένου 

ελληνικού  «brand name» 

 

 
 



Στρατηγική εισόδου στην αγορά  

 Συνέργιες παραγωγικών/εξαγωγικών σχημάτων 

Για επίτευξη ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής, ανάπτυξη και    

προώθηση νέων προϊόντων  

 Ανάγκη για τυποποίηση υψηλής ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων.  

 Συνεχής εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής με κριτήριο 

τις ανάγκες των αγορών εξωτερικού 

 

 

 
 





Γαλακτοκομικά  

 Ελληνικές εξαγωγές 2019 

 Φέτα      7,5 εκ. € 

 Γιαούρτι     1,3 εκ. € 

 Τυρί με λιπαρά άνω 40%  160 χιλ. € 

 

   Συνολικές εισαγωγές τυριών         1,3 δισ.  

   Στην ολλανδική αγορά κυριαρχούν εισαγωγές:        

Mozzarella, Parmigiano reggiano, Cheddar, Emmentaler και Brie . 

 

 

 
 



ΤΥΡΙΑ-εισαγωγές από Ελλάδα  

Φέτα   

Σκληρά τυριά   



Γιαούρτι  
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ΕΛΙΕΣ 

20% των εισαγωγών 

από Ελλάδα  



ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Μικρή αλλά 

αυξανόμενη 

κατανάλωση 

ελαιολάδου  



Κρασί  

Εισαγωγές και Εξαγωγές οίνου στην Ολλανδία

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

2015 2016 2017 2018 2019

Σ
ε 

δ
ισ

εκ
α

τ.
 €

Εισαγωγές

Εξαγωγές

 
 



Χαρακτηριστικά αγοράς οίνου 

 Μικρή τοπική παραγωγή  

 7η μεγαλύτερη εισαγωγέας οίνου παγκοσμίως 

 Μέση τιμή: 4 € /μπουκάλι στα σούπερ μάρκετ και  

    7-8 € /μπουκάλι σε κάβες 

 Προτίμηση κυρίως σε ερυθρό 

 Τάση για αγορά ποιοτικών κρασιών  

  

 

 

 
 



 οι 5 μεγαλύτεροι εισαγωγείς πραγματοποιούν το 80% 

των εισαγωγών 

 Σούπερ μάρκετ: 

-προτιμούν απευθείας επαφή με παραγωγούς από 

εισαγωγείς/μεσάζοντες 

-ζητούν υψηλές αμοιβές προώθησης, αποκλειστικότητα 

 Εξειδικευμένες αγορές : μέσω εισαγωγέα  

 Σημαντικά τα στοιχεία μοναδικότητας (USP) του 

προϊόντος  

 

 

 
 



Διμερές εμπόριο οίνου  

Αξία σε € Ποσότητα σε κιλά  

αξία σε € 2019 

Εξαγωγές 2.077.694 

Εισαγωγές 994.773 
    

ποσότητα σε kg   

Εξαγωγές 905.644 

Εισαγωγές 62.858 

1 εκ. ευρώ 

εξαγωγές ούζου 



Οπωροκηπευτικά 



Χαρακτηριστικά ολλανδικής αγοράς 

οπωροκηπευτικών 

 
 Ηγετική θέση στην διεθνή αγορά σε άνθη, φυτά, βολβούς, 

πολλαπλασιαστικό υλικό και τεχνογνωσία για θερμοκήπια 

 Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φρούτων και λαχανικών μετά τις ΗΠΑ  

 Κύριο σημείο εισόδου για νωπά φρούτα και λαχανικά στην 

Ευρώπη 

 κυριαρχούν τα σούπερ μάρκετ (μερίδιο αγοράς 77% στα φρούτα 

και 89% στα λαχανικά)  

 Αύξηση ζήτησης για βιολογικά φρούτα και λαχανικά (5% της 

αγοράς το 2018) 

 



σε ποσότητα  

σε αξία   

Φρούτα :Τι εισάγει η 

Ολλανδία  



σε ποσότητα  

σε αξία   

Λαχανικά :Τι εισάγει 

η Ολλανδία  



Προέλευση ολλανδικών εισαγωγών  



Διμερές εμπόριο οπωροκηπευτικών 

2019  αξία σε εκ. € 

Εξαγωγές 42,4 

Εισαγωγές 58,9 

Εμπορικό ισοζύγιο  -16,5 

Ογκος  101,3 



Σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές οπωροκηπευτικών   

Δασμ. 

κλάση
Προϊόν αξία σε €

0806' Σταφύλια 19.134.775 45,1%

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα 10.041.424 23,6%

0810' Φράουλες 5.079.102 12,0%

0807' Πεπόνια, καρπούζια 2.352.449 5,5%

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 1.931.266 4,5%

0811' Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα 1.548.734 3,6%

0709' Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 883.404 2,1%

0705' Μαρούλια, ραδίκια 424.000 1,0%

0802' Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, 263.459 0,6%

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα,κατεψυγμένα 221.886 0,5%

Σύνολο 42.460.111

 
 



 
Ο κλάδος των κατασκευών και η αγορά 

δομικών υλικών 

 



 

 

 

Κύρια μεγέθη κατασκευαστικού κλάδου 
   

Κύκλος εργασιών κατασκευών 70 δισ.  
% κατασκευών ως προς ΑΕΠ 8,6% 
Απασχολούμενοι 300.000 
% επί συνόλου εργαζομένων  3,5% 
Αριθμός εταιρειών  183.000 

 
 

κατοικίες, 

επαγγελματικές χρήσεις :  

ανακαινίσεις – συντήρηση 



 Σημαντικές ανάγκες στέγασης 

 Αύξηση του πληθυσμού κυρίως λόγω μετανάστευσης  

 Βιωσιμότητα: ανακαινίσεις και καινοτομίες.  

 Εξυπνη τεχνολογία, τρισδιάστατη εκτύπωση 

δομικών υλικών από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, 

εξοικονόμηση ενέργειας 

 Μέτρα κατά των εκπομπών C02 και του αζώτου 

 Στόχος : 2030 : 50% λιγότερες πρωτογενείς 

πρώτες ύλες. 

 
 



Εισαγωγές δομικών υλικών 

αξία σε εκ.€ 
Σύνολο 

εισαγωγών 

Εισαγωγές 

από Ελλάδα 

% εισαγωγών 

από Ελλάδα 

Τσιμέντο κ.λ.π 1.440,2 12,4 0,86 

Ξυλεία 3.538,6 6,9 0,19 

Τεχνουργήματα  από πέτρα 1.235,4 2,5 0,20 

Κεραμικά 845,9 0,5 0,05 

Σίδηρος και χάλυβας 8.714,5 4,5 0,05 

Προϊόντα από σίδηρο  & 

χάλυβα 6.830,4 13,2 0,19 

Χαλκός + τεχνουργήματα  1.847,3 7,7 0,42 

Αλουμίνιο + τεχνουργήματα  4.746,6 55,3 1,17 

Τσίγκος + τεχνουργήματα  870,8 0,0 0,00 

Πλαστικά :  
Η Ολλανδία εισάγει 14,2 δισ.  

 

34 εκ. Από Ελλάδα (3% 

ελληνικών εξαγωγών  



• Ο εκσυγχρονισμός των κατοικιών ευνοεί τις πωλήσεις προφίλ 
αλουμινίου και μονωτικών υλικών 

• Οι εξαγωγές μαρμάρου είναι ήδη χαμηλές και δεν 
προβλέπεται σοβαρή μεταβολή τους 

• Ζήτηση : γυαλί, πλαστικά, σκραπ 

• Σημαντική ζήτηση από μεγάλους ολλανδικούς ομίλους για 
μεγάλα έργα στην Μέση Ανατολή και Αφρική  

 

 

Προπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές 

 
 



Συνέπειες πανδημίας/προβλέψεις για τον 

κατασκευαστικό κλάδο  

 2020: -1% συρρίκνωση, +2% αύξηση εσόδων   

 2021: Πρόβλεψη για μείωση -4%, (2019: +4,6%)  

 Αύξηση εσόδων σε μκρές κατασκευαστικές εταιρείες  

 Αύξηση ανακαινίσεων κατοικιών (περισσότερο διαθέσιμο 

κεφάλαιο λόγω μείωσης κατανάλωσης) 

 νεόδμητες κατοικίες  2021 : 65.000 

 Επιτάχυνση κατασκευής έργων υποδομής 

 

 
 



Η Αγορά των Καλλυντικών  

Φωτογραφία από https://www.kemper.gr/fysika-kallyntika 



 Ετήσια αύξηση αγοράς καλλυντικών 0,5%, κύκλος εργασιών 2,7 

δισ. €, κατά κεφαλήν δαπάνη : €161  

 Οι επώνυμες μάρκες κερδίζουν έδαφος έναντι καλλυντικών μαζικής 

κατανάλωσης 

 Φυσικά καλλυντικά: 

-αύξηση προτίμησης καταναλωτών ιδίως για τις νεότερες γενιές 

-μικρό αλλά με αυξητικές τάσεις το μερίδιο τους στις πωλήσεις 

καλλυντικών  ( 2,8% το 2019) 

 Προοπτικές : αύξηση της ζήτησης , βραδύτεροι  ρυθμοί σε 

σύγκριση με προ-Covid-19 περίοδο 

 

 
 



 
Κανάλια διάθεσης των καλλυντικών  

 
 Φαρμακεία (drugstores):          53,8% 

 Σούπερ μάρκετ:            26,7% 

 Καταστήματα με μειωμένες τιμές:           4,8% 

 Λοιπά (αρωματοπωλεία, διαδικτυακά καταστήματα, 

φαρμακεία – pharmacies και κέντρα αισθητικής):  8,2% 

 

 
 



Ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών 



 
Γραφείο Οικονομικών  

& Εμπορικών Υποθέσεων 

 

 

 

 

 
 

 

Διεύθυνση:  

Amaliastraat 1, 2514JC The Hague 

Netherlands 

Τηλέφωνο: 

(+31 70) 356 1199 

Ηλ. ταχυδομείο: 

ecocom-hague@mfa.gr 

 

Ιστοσελίδα 

www.agora.mfa.gr  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/838
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