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Ποιότητα των εξαγωγών των ολλανδικών προϊόντων και η σχέση τους 

με τα μέσα εμπορικής πολιτικής. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της παγκοσμιοποίησης της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ολλανδίας, δημοσιεύτηκε πρόσφατα μελέτη της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου 

περιγράφει τις τάσεις της διεθνοποίησης της ολλανδικής οικονομίας σε σχέση με την ποιότητα 

των ολλανδικών εξαγωγών αγαθών και τα μέσα εμπορικής πολιτικής που μπορούν να 

επηρεάσουν τις εξαγωγές και την ποιότητά τους.  

Οι σημερινές εμπορικές συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών αφενός, και της Κίνας 

και της Ευρώπης αφετέρου, ασκούν πίεση στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις. Οι υφιστάμενοι 

δασμοί καθώς και αυτοί που αναμένεται να επιβληθούν, ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ολλανδική οικονομία. Η ολλανδική οικονομία μπορεί ακόμη να επηρεαστεί έμμεσα από τις 

εμπορικές συγκρούσεις καθώς αυτές επηρεάζουν τις τιμές που καταβάλλουν οι ολλανδοί 

εισαγωγείς και οι καταναλωτές για ορισμένα (ενδιάμεσα ή τελικά) προϊόντα. Επίσης, πολλές 

φορές οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά τους από τον ξένο 

ανταγωνισμό μέσω των εμπορικών τους πολιτικών, π.χ. με δασμούς και με μη δασμολογικά 

μέτρα (non-tariff measures-NTM) όπως είναι οι ποσοστώσεις εισαγωγής ή οι έλεγχοι των τιμών 

ή τα κανονιστικά και τεχνικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία της υγείας και του 

περιβάλλοντος. Παρόμοια με τους δασμούς εισαγωγής, τα μη δασμολογικά μέτρα μπορούν να 

αυξήσουν τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων επειδή επιβάλλουν ορισμένους όρους στους 

προμηθευτές όσον αφορά την ποιότητα του εξαγόμενου προϊόντος ή της διαδικασίας 

παραγωγής. Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια ευρήματα που παρουσιάζονται στην εν λόγω 

μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας: 

 

Εξερεύνηση των τιμών εξαγωγής   

 Ορισμένα χαρακτηριστικά της χώρας προορισμού καθορίζουν τις διαφορές στις τιμές 

μονάδας των εξαγόμενων προϊόντων και ιδίως: η απόσταση από τη χώρα προορισμού, 

το επίπεδο ανάπτυξης και το μέγεθος της οικονομίας της χώρας προορισμού.  

 Μέχρι τώρα, οι περισσότερες έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας για το διεθνές 

εμπόριο αγαθών επικεντρώθηκαν στην αξία του ακαθάριστου εμπορίου. Η ακαθάριστη 

εμπορική αξία αποτελείται από μια εμπορική ποσότητα πολλαπλασιαζόμενη με την τιμή 

ανά μονάδα.  H τιμή ανά μονάδα ορίζεται ως η αξία της εξαγωγής διαιρούμενη με την 

καθορισμένη ποσότητα του εξαγόμενου προϊόντος. Αυτή η μοναδιαία αξία παρέχει 

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ολλανδών εμπόρων στις 

αγορές εξαγωγών.  
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 Η διασπορά των μοναδιαίων τιμών εξαγώγιμων προϊόντων φαίνεται να είναι 

σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι οι Ολλανδοί εξαγωγείς χρεώνουν διαφορετικές τιμές για 

το ίδιο προϊόν.  

 Ένα σαφές μοτίβο στη διασπορά των μοναδιαίων τιμών προκύπτει όταν γίνεται 

διάκριση μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης του προορισμού εξαγωγής και της φύσης του 

εξαγόμενου προϊόντος (ομοιογενές ή διαφοροποιημένο όσον αφορά την ποιότητα). Η 

μέση τιμή μονάδας είναι υψηλότερη για τις εξαγωγές διαφοροποιημένων προϊόντων 

παρά για τις εξαγωγές ομοιογενών προϊόντων. Τα εμπορεύματα που επιτρέπουν τη 

διαφοροποίηση της ποιότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά τιμών. 

 Το επίπεδο εισοδήματος της χώρας εισαγωγής συνδέεται θετικά με τη μοναδιαία αξία 

των ολλανδικών εξαγωγών. Ένα υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος και (σε μικρότερο 

βαθμό) ένα μεγαλύτερο μέγεθος χώρας συνεπάγεται υψηλότερες τιμές για το ίδιο 

εξαγώγιμο προϊόν. 

 Οι αγοραστές που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες χώρες προορισμού καταβάλλουν 

κατά μέσο όρο υψηλότερες τιμές από εκείνες των χωρών που βρίσκονται πιο κοντά 

στην Ολλανδία. 

 Επικεντρώνοντας τις εξαγωγές σε τέσσερις συγκεκριμένες χώρες - τη Γερμανία, τη 

Νιγηρία, τις ΗΠΑ και την Κίνα - φαίνεται ότι οι ολλανδοί εξαγωγείς χρεώνουν 

διαφορετικές τιμές για τα ίδια προϊόντα.  Αυτό εν μέρει αντανακλά τις διαφορές στην 

ποιότητα αυτών των προϊόντων. 

 

Η ποιότητα των ολλανδικών εξαγωγών 

 Η ποιότητα των εξαγωγών συσχετίζεται θετικά με τις τιμές εξαγωγών. Προϊόντα 

ανώτερης ποιότητας πωλούνται συνήθως σε υψηλότερες τιμές. 

 Περισσότερο από το ήμισυ της ολλανδικής εξαγωγικής αξίας παράγεται από προϊόντα 

σχετικά χαμηλής ποιότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ολλανδικές εξαγωγές είναι 

χαμηλής ποιότητας. Στην πραγματικότητα, η Ολλανδία κατέχει την τέταρτη θέση σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ποιότητα των εξαγωγών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). 

 Οι ολλανδικές επιχειρήσεις εξάγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας σε γεωγραφικά 

μακρινούς προορισμούς ή/και σε πλουσιότερες χώρες, δηλαδή χώρες με υψηλότερο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  

 Οι επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας τείνουν να έχουν 

υψηλότερη παραγωγικότητα και να εισάγουν ακριβότερα/υψηλότερης ποιότητας 

προϊόντα.  



3 
 

 Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε μια δεδομένη αγορά εξαγωγών 

τείνουν να εξάγουν προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας και να χρεώνουν υψηλότερες 

τιμές. 

 

Εμπορική πολιτική: εμπόδια και συμφωνίες 

 Από την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) το 1995 οι δασμοί 

εισαγωγής παγκοσμίως μειώθηκαν σταθερά ενώ τα μη δασμολογικά μέτρα (non-tariff 

measures -ΝΤΜ) αυξήθηκαν. 

 Τα μη δασμολογικά μέτρα γενικά ορίζονται ως μέτρα πολιτικής εκτός των συνήθων 

δασμών τα οποία ενδέχεται να έχουν οικονομικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο 

αγαθών, δηλαδή στις ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, στις τιμές ή και 

στα δύο.  

 Τα πιο συνηθισμένα είναι τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που 

διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και τα τεχνικά εμπόδια στο 

εμπόριο (Technical Barriers to Trade -ΤΒΤ) που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 

ποιότητας των προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 Περίπου το 95% των ολλανδικών εξαγωγών υπόκεινται σε τεχνικά εμπόδια ενώ περίπου 

το 37% των ολλανδικών εξαγωγών υπόκεινται σε μέτρα υγειονομικής και 

φυτοϋγειονομικής προστασίας. 

 Περίπου το 70% των ολλανδικών εξαγωγών υπόκεινται σε άλλη πολιτική των τεχνικών 

εμποδίων στο εξωτερικό από ό,τι στην Ολλανδία. Όσον αφορά στα μέτρα υγειονομικής 

και φυτοϋγειονομικής προστασίας, αυτό ισχύει μόνο για το 5% όλων των εξαγωγών. 

 Οι απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου αποτελούν παράδειγμα εμπορικών επενδυτικών 

μέτρων (Trade-Related Investment Measures -TRIM) και απαιτούν από τους εξαγωγείς 

να αγοράζουν προϊόντα ορισμένων επιπέδων ή τύπων εγχώριας παραγωγής. 

 Την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί παγκοσμίως σχεδόν 600 απαιτήσεις τοπικού 

περιεχομένου. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ανακοινωθεί από την Ινδία (144), 

ακολουθούμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο (65) και την Αυστραλία (48). 

 Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου παρέχει μια πλατφόρμα για τον περιορισμό 

τόσο των δασμολογικών όσο και των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, 

υπάρχουν διάφορες διμερείς ή πολυμερείς συνθήκες εκτός του ΠΟΕ με τον ίδιο στόχο, 

τη βελτίωση του διεθνούς εμπορίου.   

 Λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των πολιτικών διεθνούς εμπορίου, για 

παράδειγμα λόγω των μη δασμολογικών μέτρων, οι εμπορικές συμφωνίες εκτός από 
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απλές δασμολογικές συμφωνίες μπορούν επίσης είτε να περιορίσουν είτε να 

εναρμονίσουν τη χρήση των μη δασμολογικών μέτρων. Επιπλέον, καλύπτουν όλο και 

περισσότερο θέματα όπως η διεθνής προστασία των επενδύσεων, τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, το εμπόριο υπηρεσιών και η πολιτική ανταγωνισμού. 

 Τα τελευταία 12 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπραγματευθεί δέκα νέες 

συνθήκες. Οι πιο πρόσφατες είναι οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη, 

το Βιετνάμ και τον Καναδά. 

 

Μη δασμολογικά μέτρα και ποιότητα εξαγωγών 

 Η εξαγωγή προϊόντων ομοιογενούς ποιότητας είναι πιο επιρρεπής σε αλλαγές τιμών 

όταν υπάρχουν μη δασμολογικά μέτρα (NTM).  

 Τα προϊόντα που εξάγονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία υπόκεινται σε μη 

δασμολογικά μέτρα είναι ακριβότερα από τα ίδια προϊόντα που εξάγονται στον Καναδά, 

όπου δεν υπόκεινται σε τέτοια μέτρα. 

 Εκτός από την παρουσία ενός μη δασμολογικού μέτρου που έχει σημαντικά θετική 

επίδραση στην τιμή μονάδας ενός προϊόντος, πολλαπλά μη δασμολογικά μέτρα 

αυξάνουν περαιτέρω αυτή την τιμή μονάδας.  

 Τα μη δασμολογικά μέτρα σχετίζονται με την υψηλότερη ποιότητα προϊόντος, όπως 

μετράται από τις μοναδιαίες τους τιμές. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα είναι απλώς ενδεικτικά μιας πιθανής σχέσης 

μεταξύ μη δασμολογικών μέτρων και ποιότητας των εξαγωγών, καθώς απαιτούνται 

περισσότερες έρευνες. 

 

Εξαγωγές και επενδύσεις 

 Η διεθνοποίηση των εταιρειών συμβαίνει συνήθως βήμα προς βήμα. Μέσω έμμεσων 

και διαδοχικών εξαγωγών, ορισμένες εταιρείες καθίστανται συνεχείς εξαγωγείς και 

κατόπιν αρκετοί από αυτούς ενδέχεται να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν άμεσες 

ξένες επενδύσεις. 

 Το συγκεκριμένο στάδιο της επιχείρησης στη διαδικασία διεθνοποίησης συσχετίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με την παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

 Περίπου το 62% των νέων επενδύσεων από ανεξάρτητες ΜΜΕ προηγήθηκαν από 

εξαγωγές προς την ίδια χώρα. 
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 Περίπου 0,5% των νέων εμπορικών σχέσεων προηγήθηκε από μια ξένη άμεση 

επένδυση. 

 Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών εξυπηρετεί μια ξένη αγορά μέσω επενδύσεων και 

όχι μέσω εξαγωγών. Η λειτουργία πέρα από τα σύνορα μέσω των άμεσων ξένων 

επενδύσεων υπερνικά τα προβλήματα των εξαγωγών των συνόρων. 

 Οι εμπορικές συμφωνίες αυξάνουν την αναλογία των εξαγωγέων προς τους επενδυτές 

σε μια συγκεκριμένη χώρα, ενώ οι επενδυτικές συμφωνίες τονώνουν την αναλογία των 

επενδυτών προς τους εξαγωγείς.  

 Οι εμπορικές συμφωνίες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην κατάργηση των 

εμπορικών δασμών αυξάνουν σημαντικά την αναλογία υπέρ των επενδυτών και σε 

βάρος των εξαγωγέων. Οι βαθιές εμπορικές συμφωνίες που επικεντρώνονται επίσης και 

στην προστασία των επενδύσεων αυξάνουν και πάλι την αναλογία υπέρ των επενδυτών.  

 


