
Εισαγωγές και εξαγωγές της Ολλανδίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, η αξία των συνολικών 

εξαγωγών αγαθών της Ολλανδίας αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 43,5 δις ευρώ το 2017 

(αύξηση 10%). Ο ρυθμός αύξησης (σε ποσοστιαίες μονάδες) των εξαγωγών σε χώρες εκτός 

ΕΕ ήταν διπλάσιος από ό,τι σε χώρες της ΕΕ. 

Το 2017, η αξία των εξαγωγών σε χώρες  εκτός ΕΕ αυξήθηκε κατά 16% έναντι αύξησης 8% 

των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ. Σε απόλυτους αριθμούς ωστόσο, οι εξαγωγές σε 

χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν περισσότερο (+25 δις ευρώ) από τις εξαγωγές σε χώρες εκτός της 

ΕΕ (+18,5 δις ευρώ).  

Οι εξελίξεις κατά την τελευταία δεκαετία ήταν πιο ευνοϊκές όσον αφορά στην ποσοστιαία 

αύξηση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) σε σύγκριση με τις εξαγωγές σε χώρες 

της ΕΕ. Το μερίδιο που κατέχουν οι χώρες της ΕΕ ως προορισμοί εξαγωγών ολλανδικών 

προϊόντων μειώνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2017, το 29% των ολλανδικών εξαγωγών 

προορίζονταν για χώρες εκτός της ΕΕ, έναντι 23,5% το 2008.  

Το 2017, η αξία των εξαγωγών προς τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)  ήταν 56% υψηλότερη από τα 

επίπεδα του 2008 ενώ οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 17% και οι 

συνολικές εξαγωγές κατά 26%.  

Από τους 45 προορισμούς εξαγωγών με εμπορεύματα αξίας τουλάχιστον 1 δις ευρώ το 

2016, σε 41 χώρες υπήρξε αύξηση των ολλανδικών εξαγωγών το 2017 ενώ  οι εξαγωγές 

προς τους 4 εναπομείναντες προορισμούς μειώθηκαν. Οι δέκα ταχύτερα αναπτυσσόμενοι 

προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν μόνον μια χώρα της ΕΕ (Πορτογαλία) και εννέα μη 

κοινοτικές χώρες.  

Η μεγαλύτερη αύξηση (53%) παρατηρήθηκε στις εξαγωγές προς τη Νότια Κορέα (από 3,6 

σε 5,5 δις ευρώ). Η Ρωσία ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση με αύξηση 29% (από 4,3 σε 5,6 

δις ευρώ) ενώ οι εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, το Μεξικό, τη Μαλαισία, 

την Κίνα, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 20% περίπου.  

Παρά το μειούμενο μερίδιο της ΕΕ στις ολλανδικές εξαγωγές, μεταξύ 2016 και 2017, η αξία 

των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ - μετρούμενη σε ευρώ - εξακολουθεί να αυξάνεται πιο 

έντονα από ό,τι σε χώρες εκτός ΕΕ. Οι πρώτες δέκα χώρες προορισμού των ολλανδικών 

εξαγωγών περιλαμβάνουν έξι χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και 

Ισπανία) και τέσσερις χώρες εκτός ΕΕ (Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Κορέα, Κίνα και Ρωσία).  

Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος προορισμός εξαγωγών ήταν η Γερμανία (+9 δις ευρώ), 

ακολουθούμενη από το Βέλγιο (+4,3 δις ευρώ) και τη Γαλλία (+3,2 δις ευρώ). Σε 

ποσοστιαίες μονάδες, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία και τη Γαλλία (+9%) και το Βέλγιο 

(+10%) αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό περίπου με τη συνολική αξία των εξαγωγών.  

 



 

Εξαγωγές και εισαγωγές Ολλανδίας (2016, 2017) 

 
 

 

  

Εισαγωγές Εξαγωγές  Ισοζύγιο 

Σύνολο χωρών Χώρες ΕΕ Χώρες εκτός ΕΕ Σύνολο χωρών Χώρες ΕΕ Χώρες εκτός ΕΕ Σύνολο χωρών Χώρες ΕΕ Χώρες εκτός ΕΕ 

1 000 euro 

2016 
372,683,687 203,333,020 169,350,668 425,039,412 307,917,624 117,121,788 52,355,725 104,584,604 -52,228,879 

2017 
411,445,069 223,805,749 187,639,321 468,516,903 332,837,950 135,678,952 57,071,833 109,032,202 -51,960,369 



 

 

 


