
Ο κύκλος εργασιών του γαλακτοκομικού τομέα στην Ολλανδία. 

 

Σύμφωνα με μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κύκλος εργασιών στον ολλανδικό 

γαλακτοκομικό τομέα αυξήθηκε κατά 30% κατά μέσο όρο τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2017 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά 40% το 

τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, το δεύτερο τρίμηνο του 

2017 αυξήθηκε κατά 28% και κατά 22% το πρώτο τρίμηνο. 

Την 1η Απριλίου 2015 καταργήθηκε το σύστημα ποσοστώσεων γάλακτος για γαλακτοκομικές 

εκμεταλλεύσεις. Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παραγωγής γάλακτος και στον 

αριθμό των κιλών γάλακτος που παραδίδονται στα εργοστάσια επεξεργασίας 

γάλακτος. Ταυτόχρονα, η παγκόσμια τιμή του γάλακτος μειώθηκε ενόψει της στασιμότητας 

της ζήτησης ενώ η προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά αυξήθηκε, 

ιδίως από τη Νέα Ζηλανδία. Κατά μέσο όρο το 2015, η τιμή του γάλακτος μειώθηκε κατά 

22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε κατά σχεδόν 7% το 2015, ενώ τα συνολικά έσοδα από τις 

πωλήσεις γάλακτος μειώθηκαν. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών του γάλακτος, ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών στον γαλακτοκομικό τομέα μειώθηκε κατά 14% κατά την περίοδο 

αυτή. 

Η παραγωγή γάλακτος συνέχισε να αυξάνεται το 2016, όταν παραδόθηκαν στα εργοστάσια 

επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων 14,3 δις κιλά γάλακτος. Καθώς οι τιμές συνέχισαν 

τη μείωσή τους το 2016 (κατά μέσο όρο 7% σε σχέση με το 2015), ο συνολικός ετήσιος 

κύκλος εργασιών στον γαλακτοκομικό τομέα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος (μείωση 

0,5%). Κατά τη διάρκεια του 2016, η τιμή του γάλακτος αυξήθηκε πάλι και συνέχισε να 

ανακάμπτει το 2017. 

Η απότομη αύξηση του αριθμού γαλακτοπαραγωγών αγελάδων μετά την κατάργηση του 

συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος οδήγησε σε υπέρβαση των ορίων για τα φωσφορικά 

άλατα. Το 2017, τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο μείωσης των φωσφορικών αλάτων στο ολλανδικό 

γαλακτοκομικό τομέα γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του μεγέθους των 

κοπαδιών γαλακτοπαραγωγής.   

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Γεωργικής απογραφής της 1ης Απριλίου 2017, ο 

αριθμός των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μειώθηκε κατά περισσότερο από 50.000. Η 

παραγωγή γάλακτος μειώθηκε κατά μέσο όρο 0,7% μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2017. Λόγω 

της αύξησης των τιμών του γάλακτος, ο τομέας της γαλακτοκομικής βιομηχανίας σημείωσε 

αύξηση της τάξης του 30% κατά μέσο όρο την περίοδο αυτή, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος.   

Λόγω της επέκτασης των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων, το μερίδιο των αγροκτημάτων 

με 120 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες ή περισσότερο στο συνολικό κύκλο εργασιών 

γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκε περαιτέρω.  Το μερίδιο των μεγάλων 

γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε από 38% το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε 

https://www.cbs.nl/en-gb/artikelen/nieuws/2017/48/turnover-in-dairy-farming-sector-up/milk-supplied-to-dairy-plants
https://www.cbs.nl/en-gb/artikelen/nieuws/2017/48/turnover-in-dairy-farming-sector-up/revenues-from-milk-production
https://www.cbs.nl/en-gb/artikelen/nieuws/2017/48/turnover-in-dairy-farming-sector-up/revenues-from-milk-production


49% το ίδιο τρίμηνο του 2016. Το τρίτο τρίμηνο του 2017 το μερίδιο υποχώρησε στο 47% ως 

αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των κοπαδιών. 

 

 

 

 

Dairy sector related organisations 

 

 

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

 

 

 

LTO Nederland  - Dutch Federation of Agriculture and Horticulture: www.lto.nl 

 

NZO - Dutch Dairy Association: www.nzo.nl  

 

ZuivelNL - Dairy chain organisation: www.zuivelnl.org 

 

NMV -  Dutch Dairy Farmers Union: www.nmv.nu 

 

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

 

Gemzu - Dutch Dairy Traders: www.gemzu.nl 

 

CBL - Centraal Bureau Levensmiddelenhandel: www.cbl.nl 

 

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 dairy product technology and milk quality: www.nizo.com 

 

Courage - Innovation organisation of the dairy sector.  

Courage was founded in 2004 by LTO Nederland and the Dutch Dairy Association NZO and 

is co-financed by ZuivelNL ( http://www.zuivelnl.org/ ) :   www.courage2025.nl/websitemap 
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