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1 Οικονομία Ολλανδίασ 

1.1 Επιςκόπθςθ τθσ οικονομίασ τθσ Ολλανδίασ 

Θ ολλανδικι οικονομία ςθμείωςε ανάπτυξθ κατά 2,7% το 2018. Αυτό το ποςοςτό είναι μόνο 
ελαφρϊσ μικρότερο από τθν αφξθςθ κατά το 2017, όταν θ οικονομία παρουςίαςε τθν 
ιςχυρότερθ οικονομικι ανάπτυξθ ςε δζκα χρόνια ( 2,9%). Θ ολλανδικι οικονομία 
αναπτφςςεται εδϊ και δεκαεννζα ςυνεχόμενα τρίμθνα.  

1.1.1 Η δομι τθσ οικονομίασ 

 

Θ ολλανδικι κυβζρνθςθ πζτυχε πλεόναςμα φψουσ 11 δισ ευρϊ το 2018, που αντιςτοιχεί 
ςτο 1,5% του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ (ΑΕΡ). Το δθμόςιο χρζοσ μειϊκθκε, όπωσ 
και κατά τα προθγοφμενα ζτθ, κατά 11 δισ ευρϊ το 2018 και ζφκαςε ςτο 52,4% του ΑΕΡ 
ζωσ το τζλοσ του 2018.  Σφμφωνα με τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το ανϊτατο όριο 
του ελλείμματοσ προσ το ΑΕΡ πρζπει να είναι 3% και το μζγιςτο ποςοςτό χρζουσ το 60% 
του ΑΕΡ. 

Από το 2013, θ Ολλανδία δεν ζχει υπερβεί το όριο του 3% του ελλείμματοσ. Το 2018, θ 
ολλανδικι κυβζρνθςθ πζτυχε πλεόναςμα του προχπολογιςμοφ για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά. 
Το πλεόναςμα που επιτεφχκθκε τελικά είναι ςθμαντικά υψθλότερο από τισ προβλζψεισ του 
Υπουργείου Οικονομικϊν που προζβλεπε πλεόναςμα 0,8% του ΑΕΡ. 

Το δθμόςιο χρζοσ μειϊκθκε κάτω από το ανϊτατο όριο που κζτει θ Ε. Ζνωςθ το 2017. Αφοφ 
ζφκαςε ςε υψθλά επίπεδα το 2014 (67,9%), ανιλκε ςτο 52,4% ςτα τζλθ του 2018. (405 δισ 
ευρϊ ι 23.000 ευρϊ κατά κεφαλιν). 

Τα δθμόςια ζςοδα αυξικθκαν κατά 4,7% (337 δισ ευρϊ), κυρίωσ λόγω των υψθλότερων 
φόρων και των υποχρεωτικϊν ειςφορϊν οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μζροσ 
των κρατικϊν εςόδων. Οι φόροι και θ κοινωνικι αςφάλιςθ αυξικθκαν ςτο 38,4% του ΑΕΡ.  

Θ αφξθςθ των φόρων και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά 14 δισ ευρϊ πζρυςι οφείλεται 
κατά κφριο λόγο ςτθ είςπραξθ του ΦΡΑ, του φόρου εταιρειϊν και των φόρων ειςοδιματοσ. 
Μία ςχετικά ζντονθ αφξθςθ (άνω του 10%) παρατθρικθκε ςτα ζςοδα από τθ φορολόγθςθ 
των μεριςμάτων, ςτθν πρόςκετθ επιβάρυνςθ των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ ενζργειασ, 
ςτον φόρο επί των κεφαλαιακϊν μεταβιβάςεων, ςτουσ ειδικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ επί 
του καπνοφ, ςτθ φορολογία των αυτοκινιτων και ςτθ φορολόγθςθ των ςτοιχθμάτων και 
των τυχερϊν παιχνιδιϊν. Θ αφξθςθ αυτι πραγματοποιικθκε εν μζρει με προςαρμογζσ των 
διαφόρων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν.  

Τα δθμόςια ζςοδα αυξικθκαν επίςθσ κατά 775.000.000 ευρϊ τα οποία κατζβαλε θ 
ολλανδικι τράπεηα ING μετά από διακανονιςμό επειδι κατθγορικθκε για παραβίαςθ του 
νόμου «περί καταπολζμθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και καταπολζμθςθσ τθσ τρομοκρατίασ». Συγχρόνωσ, θ μείωςθ τθσ εξόρυξθσ φυςικοφ αερίου 
από το Γκρόνινγκεν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πτϊςθ των εςόδων από κατά 0,7 δισ ευρϊ. 

Το 2018, οι δθμόςιεσ δαπάνεσ αυξικθκαν κατά 4,1% (326 δισ ευρϊ). Οι δαπάνεσ ιταν 
ςτακερζσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα από το 2010 αλλά αυξικθκαν αιςκθτά το 2017 
(αφξθςθ περίπου 5 δισ ευρϊ) και κατά 13 δισ ευρϊ το 2018. Θ κυβζρνθςθ ιταν 
υποχρεωμζνθ να καταβάλει 1,5 δισ ευρϊ περιςςότερα ςε ςυνειςφορζσ ςτθν Ε. Ζνωςθ και 
επίςθσ κατζβαλε περιςςότερα για τθν διεκνι ςυνεργαςία. Από τθν άλλθ πλευρά, τα ζξοδα 
τόκων ςυνζχιςαν να μειϊνονται, όπωσ και οι δαπάνεσ κοινωνικϊν παροχϊν και επιδομάτων 
ανεργίασ.  
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Το 2018 υπιρχαν 350.000 άνεργοι ςτθν Ολλανδία, δθλαδι άνκρωποι που δεν εργάηονται, 
αλλά ψάχνουν για δουλειά και είναι επίςθσ διακζςιμοι. Το 2014, ο αρικμόσ των ανζργων 
ιταν 660.000. Θ ανεργία μειϊνεται από το 2014. Τθν εποχι εκείνθ, το 7,4% του εργατικοφ 
δυναμικοφ ιταν άνεργο, ενϊ το 2018 το ποςοςτό αυτό ιταν 3,8%. Θ πτωτικι τάςθ είναι 
ορατι ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του ολλανδικοφ Οργανιςμοφ προϊκθςθσ Ξζνων Επενδφςεων 
(Netherlands Foreign Investment Agency - NFIA), το 2018, ςυνολικά 372 ξζνεσ εταιρείεσ 
όπωσ π.χ. θ Giant, θ Timberland και θ DAZN, δθμιοφργθςαν 9.847 πρόςκετεσ κζςεισ 
εργαςίασ ςτθν Ολλανδία. Συνολικά, αυτζσ οι ξζνεσ εταιρείεσ ςυνειςζφεραν 2,85 δισ ευρϊ 
ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ. 

Σφμφωνα με ανάλυςθ του Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis ςχετικά με τισ 
ςυνζπειεσ του Brexit ςτθν ολλανδικι οικονομία, θ ηθμιά που κα προκλθκεί από τθν μείωςθ 
του εμπορίου με το Θνωμζνο Βαςίλειο μπορεί να ανζλκει ςτο 1,2% του ακακάριςτου 
εγχϊριου προϊόντοσ ωσ το 2030, δθλαδι 10 δισ ευρϊ. Το Θνωμζνο Βαςίλειο είναι 
ςθμαντικόσ εμπορικόσ εταίροσ τθσ Ολλανδίασ και οι οικονομίεσ των δφο χωρϊν είναι ςτενά 
ςυνδεδεμζνεσ. Θ εξαγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ το Θνωμζνο Βαςίλειο ςυνειςφζρει 
ςτο ολλανδικό ΑΕΡ 3,2% και το Θνωμζνο Βαςίλειο είναι ο τρίτοσ προοριςμόσ των 
ολλανδικϊν εξαγωγϊν μετά τθ Γερμανία και το Βζλγιο. Λδιαίτερα ο γεωργικόσ τομζασ τθσ 
Ολλανδίασ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το Θνωμζνο Βαςίλειο. Το 2017, θ Ολλανδία εξιγαγε 
αγροτικά προϊόντα αξίασ 8,6 δισ ευρϊ, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 9,4% των ςυνολικϊν 
εξαγωγϊν ολλανδικϊν αγροτικϊν προϊόντων. Επίςθσ, ςφμφωνα με τον ολλανδικό 
οργανιςμό προςζλκυςθσ επενδφςεων  Netherlands Foreign Investment Agency, 
περιςςότερεσ από 200 ξζνεσ εταιρείεσ εξεδιλωςαν ενδιαφζρον για να μεταφζρουν τθν 
ζδρα τουσ ςτθν Ολλανδία μετά το Brexit. 

 

1.1.2  Βαςικά οικονομικά μεγζκθ 

Είναι το πζμπτο ςυνεχζσ ζτοσ κατά το οποίο αναπτφχκθκε θ οικονομία τθσ Ολλανδίασ. 
Ειδικότερα, θ κατανάλωςθ και οι επενδφςεισ ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ το 2018. Οι 
εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν αυξικθκαν κατά 2,7% το 2018. Οι επανεξαγωγζσ 
(εξαγωγζσ προθγουμζνωσ ειςαγόμενων προϊόντων) αυξικθκαν ελαφρϊσ ταχφτερα από ό, τι 
οι εξαγωγζσ ολλανδικϊν προϊόντων. Οι ειςαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ιταν 2,8% 
υψθλότερεσ από ό,τι το 2017. Θ ολλανδικι κυβζρνθςθ πζτυχε πλεόναςμα του 
προχπολογιςμοφ το 2018, όπωσ και το 2017. Ο δείκτθσ χρζουσ (το χρζοσ ωσ ποςοςτό του 
ΑΕΡ) ιταν 52,4%. Ιταν το δεφτερο ςυνεχζσ ζτοσ κατά το οποίο το χρζοσ ζπεςε κάτω από το 
ευρωπαϊκό πρότυπο του 60% του ΑΕΡ. 

Πίνακασ 1: Βαςικά οικονομικά μεγζκθ Ολλανδίασ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ονομαςτικό ΑΕΡ (εκ. ευρϊ) 671,560 690.008 708,337 738,146 774,039 

Μεταβολι ΑΕΡ - %  2,8 2,6 4,2 4,8 

Κατά κεφαλιν ΑΕΡ (ευρϊ) 38.600  39.200  39.800  40.700  41.500 

Ανεργία- % 7,4 6,9 6,0 4,9 3,8 

Ρλθκωριςμόσ-% 0,3 0,2 0,1 1,3 1,4 

Λςοηφγιο Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% 
ΑΕΡ) 

-2,3 -2,1 0,4 1,1 1,5 
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Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (% ΑΕΡ) 68,0 64,6 61,8 56,7 52,4 

Λςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν 
(% ΑΕΡ) 

54,883 43,422 57,103 79,867 84,174 

Συναλλαγματικά διακζςιμα (εκ. 
ευρϊ) 

35.379,6 35.084,7 34.411,6 31.817,5 32.959,4 

Ρθγζσ: Nederlandsche Bank 

 

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

 

Θ υψθλι αξία των εξαγωγϊν αλλά και των ειςαγωγϊν τθσ Ολλανδίασ οφείλεται ςτθν 
ανάδειξθ τθσ Ολλανδίασ ωσ διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ Ευρϊπθσ λόγω κυρίωσ του λιμζνα 
του όττερνταμ το οποίο χρθςιμοποιείται από μεγάλα ευρωπαϊκά και παγκόςμια δίκτυα 
πωλιςεων για τθ μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίωσ, από τρίτεσ χϊρεσ προσ τα κράτθ μζλθ 
τθσ ΕΕ. Το χαρακτθριςτικό του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου μζςω του λιμζνοσ του 
όττερνταμ είναι ότι τα εμπορεφματα δεν διζρχονται transit από τθν Ολλανδία, αλλά 
ειςάγονται και, ςυνικωσ, εντόσ δφο θμερϊν επανεξάγονται. Οι επανεξαγωγζσ αγακϊν 
ζχουν γίνει όλο και πιο ςθμαντικζσ για τθν ολλανδικι οικονομία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 
Σφμφωνα με τθν Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ολλανδίασ, οι επανεξαγωγζσ ζχουν αυξθκεί 
περιςςότερο κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων δεκαετιϊν ςυγκριτικά με τισ εξαγωγζσ 
προϊόντων που παράγονται ςτθν χϊρα. Σθμειϊνεται ότι ο όροσ επανεξαγωγζσ αναφζρεται 
ςε εμπορεφματα που δεν καταςκευάηονται ςτθν Ολλανδία αλλά ειςάγονται ςτθν χϊρα και 
ςτθ ςυνζχεια επανεξάγονται χωρίσ να ζχουν υποςτεί ςθμαντικι βιομθχανικι επεξεργαςία. 
Ζτςι, θ Ολλανδία ωφελείται από τθν μεταπϊλθςθ, τθν εκ νζου ςυςκευαςία, τθν 
αποκικευςθ και τθ μεταφορά των εμπορευμάτων. 

 

Πίνακασ 2: Εξωτερικό εμπόριο Ολλανδίασ 

Ποςά ςε εκ. € 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγζσ αγακϊν (αξία) 433405 418982 423228 467434 496000 

Ειςαγωγζσ αγακϊν (αξία) 382416 372193 368861 408885 441637 

Εμπορικό ιςοηφγιο (αξία) 50989 46789 54367 58550 54364 

Εξαγωγζσ υπθρεςιϊν (αξία) 155310 178332 172502 193161 206520 

Ειςαγωγζσ υπθρεςιϊν (αξία) 145292 192373 165827 183219 195530 

Λςοηφγιο υπθρεςιϊν (αξία) 10018 -14041 6675 9.942 10990 

     Ρθγζσ: CBS 

 

 

1.1.3.1 Εμπόριο αγακϊν 

 

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα τθσ Ολλανδίασ κατά το 2018 ιταν θλεκτρικόσ 
εξοπλιςμόσ, φαρμακευτικά προϊόντα και εξοπλιςμόσ τθλεπικοινωνιϊν. 
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Πίνακασ 3: Εξαγωγζσ αγακϊν Ολλανδίασ (κυριότερεσ) 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

(%) 

2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

Αξία ςε  

εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

Αξία ςε 
εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

 

77 Electric machinery, nes 24667 5,28 27461 5,54 11.3 

54 Medicinal and pharmaceutical products 23547 5,04 24917 5,02 5.8 

76 Telecommunications 22548 4,82 22893 4,62 1.5 

78 Road vehicles 20053 4,29 21747 4,38 8.4 

72 Machinery specialized 18888 4,04 21035 4,24 11.4 

89 Miscellaneous manufactured articles 19713 4,22 20786 4,19 5.4 

75 Office machines and automatic data  19486 4,17 20153 4,06 3.4 

51 Organic chemicals 17037 3,64 19023 3,84 11.7 

05 Vegetables and fruit 17141 3,67 17805 3,59 3.9 

74 General industrial machinery  14111 3,02 15745 3,17 11.6 

87 Professional, scientific  13590 2,91 15133 3,05 11.4 

57 Plastics in primary forms 14053 3,01 14518 2,93 3.3 

29 Crude animal and vegetable material  11212 2,40 11657 2,35 4.0 

59 Chemical materials and products, 10244 2,19 11632 2,35 13.5 

34 Gas, natural and manufactured 10033 2,15 10911 2,20 8.8 

67 Iron and steel 10407 2,23 10460 2,11 0.5 

84 Articles of apparel and clothing 8258 1,77 9452 1,91 14.5 

69 Manufactures of metals, nes 8623 1,84 9017 1,82 4.6 

01 Meat and meat preparations 8997 1,92 8829 1,78 -1.9 

02 Dairy products and birds' eggs 9064 1,94 8796 1,77 -3.0 

Ρθγζσ: CBS 

 

 

 

 

 

Τα κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα τθσ Ολλανδίασ κατά το 2018 ιταν διάφορα βιομθχανικά 
προϊόντα, πετρζλαιο, θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ και εξοπλιςμόσ τθλεπικοινωνιϊν. 
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Πίνακασ 4: Ειςαγωγζσ αγακϊν Ολλανδίασ (κυριότερεσ) 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία(%) 

2ψιφιο κεφάλαιο 
ςυνδυαςμζνθσ ονοματολογίασ 

Αξία ςε  

εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

Αξία ςε  

εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

 

89 Miscellaneous manufactured 
articles 

172610 44,39 

 

 

179393 43,46 4.2 

33 Petroleum, petroleum 
products and 

53763 13,82 62052 15,03 15.4 

77 Electric machinery, nes 27289 7,01 30918 7,49 13.3 

76 Telecommunications 25132 6,46 25393 6,15 1.0 

78 Road vehicles 22719 5,84 24447 5,92 7.6 

75 Office machines and 
automatic data  

21034 5,40 22011 5,33 4.6 

54 Medicinal and pharmaceutical 
products 

14175 3,64 14818 3,59 4.5 

34 Gas, natural and 
manufactured 

9882 2,54 14157 3,43 43.3 

74 General industrial machinery 12398 3,18 13660 3,30 10.2 

51 Organic chemicals 13280 3,41 13448 3,25 1.3 

87 Professional, scientific 11519 2,96 12884 3,12 11.8 

84 Articles of apparel and 
clothing 

11376 2,92 12555 3,04 10.4 

05 Vegetables and fruit 11005 2,83 11351 2,75 3.1 

72 Machinery specialized  8385 2,15 10186 2,46 21.5 

67 Iron and steel 9061 2,33 9863 2,38 8.9 

69 Manufactures of metals, nes 8093 2,08 8692 2,10 7.4 

59 Chemical materials and 
products 

7086 1,82 7997 1,93 12.8 

68 Non-ferrous metals 6193 1,59 7096 1,71 14.6 

71 Power-generating machinery 6367 1,63 6815 1,65 7.0 

07 Coffee, tea, cocoa, spices  5774 1,48 5806 1,40 0.6 

Ρθγζσ: CBS 
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Πίνακασ 5: 10 θμαντικότεροι προοριςμοί εξαγωγϊν Ολλανδίασ   

Κατάταξθ Χϊρα Αξία 
εξαγωγϊν  

εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

Μεταβολι μεταξφ 2 
τελευταίων χρόνων(%) 

1 Germany 113088 22,8 5.8 

2 Belgium 50215 10,12 4.3 

3 United 
Kingdom 

39670 7,99 1.1 

4 France 39050 7,87 3.6 

5 United States 23819 4,80 20.4 

6 Italy 20327 4,09 7.1 

7 Spain 14843 2,99 7.9 

8 Poland 12973 2,61 8.9 

9 China 10234 2,06 -9.6 

10 Sweden 9909 1,99 3.0 

      Ρθγζσ: CBS 

 

Πίνακασ 6: 10 θμαντικότεροι προμθκευτζσ Ολλανδίασ  

Κατάταξθ Χϊρα Αξία 
ειςαγωγϊν 

εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

Μεταβολι μεταξφ 2 
τελευταίων χρόνων(%) 

1 Germany 77711 17,59 5.8 

2 Belgium 44186 10,00 4.3 

3 China 39171 8,86 -9.6 

4 United 
States 

33796 7,65 20.4 

5 United 
Kingdom 

26315 5,95 1.1 

6 Russia 17245 3,90 0.4 

7 France 16537 3,74 3.6 

8 Norway 14100 3,19 -1.7 

9 Italy 10748 2,43 7.1 

10 Poland 8764 1,98 8.9 

      Ρθγζσ: CBS 
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1.1.3.2 Εμπόριο υπθρεςιϊν 

 

Πίνακασ 7: Ειςπράξεισ Ολλανδίασ ςε εκ. ευρϊ 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι 
BPM6  

Αξία ςε 
εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

Αξία ςε 
εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

εκ. ευρϊ 

S Total Services 193161 100,00 206520 100,00 13359 

SA Manufacturing services 6313 3,26 6925 3,35 612 

SB Maintenance and repair 
services 

2221 1,14 2489 1,20 268 

SC Transport services 33527 17,35 35263 17,07 1736 

SD Travel 14732 7,62 15727 7,61 995 

SE Construction 2739 1,41 3125 1,51 386 

SF Insurance: premiums and 
claims 

1071 0,55 1369 0,66 298 

SG Financial services 6463 3,34 6332 3,06 -131 

SH Charges for the use of intell.pr 44430 23,00 47680 23,08 3250 

SI Telecommunications, 
computer and info 

22238 11,51 23141 11,20 903 

SJ Other business services 56620 29,31 61416 29,73 4796 

SK Personal, cultural and 
rec.services 

1158 0,59 1380 0,66 222 

SL Government goods and 
services 

1649 0,85 1673 0,81 24 

Ρθγζσ: CBS 

 

 

 

 

Πίνακασ 8: Πλθρωμζσ Ολλανδίασ ςε εκ.ευρϊ 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι 
BPM6 

Αξία ςε 
εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

Αξία ςε 
εκ. ευρϊ 

% ςτο 
ςφνολο 

εκ. ευρϊ 

S Total Services 183219 100,00 195530 100,00 12311 
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SA Manufacturing services 4504 2,45 4860 2,48 356 

SB Maintenance and repair 
services 

1854 1,01 2044 1,04 190 

SC Transport services 23098 12,60 25106 12,83 2008 

SD Travel 19055 10,40 19223 9,83 168 

SE Construction 2262 1,23 2891 1,47 629 

SF Insurance: premiums and 
claims 

509 0,27 534 0,27 25 

SG Financial services 9066 4,94 9121 4,66 55 

SH Charges for the use of intell.pr 48471 26,45 49932 25,53 1461 

SI Telecommunications, 
computer and info 

14319 7,81 15281 7,81 962 

SJ Other business services 57520 31,39 63732 32,59 6212 

SK Personal, cultural and 
rec.services 

2380 1,29 2541 1,29 161 

SL Government goods and 
services 

179 0,09 265 0,13 86 

Ρθγζσ: CBS 

 

 

Πίνακασ 9: 10 θμαντικότεροι αγοραςτζσ υπθρεςιϊν Ολλανδίασ και θ κζςθ τθσ Ελλάδασ 

Κατάταξθ Χϊρα Αξία 
εξαγωγϊν 

% ςτο 
ςφνολο 

Μεταβολι μεταξφ 2 
τελευταίων χρόνων 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ρθγζσ:  

Θ Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ολλανδίασ δεν παρζχει αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε χϊρα. 
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Πίνακασ 10: 10 θμαντικότεροι προμθκευτζσ υπθρεςιϊν Ολλανδίασ και θ κζςθ τθσ 
Ελλάδασ 

Κατάταξθ Χϊρα Αξία 
ειςαγωγϊν 

% ςτο 
ςφνολο 

Μεταβολι μεταξφ 2 
τελευταίων χρόνων 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ρθγζσ:  

Θ Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ολλανδίασ δεν παρζχει αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε χϊρα. 

 

 

1.1.4 Επενδφςεισ 

 

Πίνακασ 11: Επενδφςεισ από και προσ τθ Ολλανδία ςε εκ. ευρϊ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ΞΑΕ (ςυνολικά κεφάλαια – 
απόκεμα τζλοσ ζτουσ 
αναφοράσ) 

7.733.085 8.220.370 8.731.095 8.725.273 8.575.535 

Άμεςεσ επενδφςεισ τθσ χϊρασ 
ςτο εξωτερικό (ςυνολικά 
κεφάλαια – απόκεμα τζλοσ 
ζτουσ αναφοράσ) 

7.434.322 7.882.768 8.296.515 8.286.865 8.028.222 

Ρθγζσ: Nederlandsche Bank 
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1.2 τοιχεία τθσ οικονομίασ των κρατιδίων / πολιτειϊν / επαρχιϊν (ι άλλθ διοικθτικι 
διαίρεςθ τθσ χϊρασ) 

 

 Regions 

  

GDP, volume changes 

2016 2017 * 2018 * 

% 

Τhe Netherlands 2.2 2.9 2.7 

Groningen (PV) 2.2 -0.5 -0.8 

Friesland (PV) 1.2 2.0 1.5 

Drenthe (PV) -0.3 2.3 1.9 

Overijssel (PV) 2.6 2.9 2.8 

Flevoland (PV) 2.5 4.2 3.4 

Gelderland (PV) 1.9 2.9 2.7 

Utrecht (PV) 1.7 3.2 2.9 

North Holland (PV) 3.6 3.3 3.2 

South Holland (PV) 1.2 2.7 2.8 

Zeeland (PV) 1.4 2.3 2.0 

North Brabant (PV) 2.2 3.3 3.0 

Limburg (PV) 3.5 2.9 2.3 

                                 Source: CBS 

                                *Provisional figures 

 

1.3 Οικονομικζσ προβλζψεισ 

Το Γραφείο Ανάλυςθσ Οικονομικισ Ρολιτικισ δθμοςίευςε τθν 5θ Μαρτίου 2019 τθν 
Ρροκαταρκτικι Ρρόβλεψθ Μακροοικονομικισ Ρροοπτικισ όπου καταγράφονται οι 
τελευταίεσ προβλζψεισ για τθν πορεία τθσ οικονομίασ τθσ Ολλανδίασ. Στθν Ζκκεςθ αυτι 
λαμβάνονται υπϋόψιν οι διεκνείσ εξελίξεισ δεδομζνου ότι θ Ολλανδία αποτελεί μια πολφ 
ανοιχτι οικονομία. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν εν λόγω Ζκκεςθ: 

Θ ολλανδικι οικονομία επιςτρζφει ςε ζνα ςτακερό ρυκμό ανάπτυξθσ. Θ μάλλον υψθλι 
ανάπτυξθ των τελευταίων ετϊν ζχει τελειϊςει. Οι αβεβαιότθτεσ για τθν παγκόςμια 
οικονομία, που ιδθ υπιρχαν για αρκετό καιρό - όπωσ θ εμπορικι πολιτικι των ΘΡΑ, το 
Brexit και θ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ τθσ Κίνασ - επθρεάηουν τθν πραγματικι οικονομία. Θ 
επιρεια αυτι παρατθρείται ιδιαίτερα ςτισ ολλανδικζσ εξαγωγζσ, οι οποίεσ κα αυξθκοφν 
ςθμαντικά λιγότερο το 2019 και το 2020 ςε ςφγκριςθ με τα τελευταία ζτθ. Αυτό ιςχφει και 
για τισ επενδφςεισ και τθν ιδιωτικι κατανάλωςθ. Ωςτόςο, οι ςυνολικζσ εγχϊριεσ δαπάνεσ 
παραμζνουν ςτακερζσ κακϊσ θ εκτεταμζνθ δθμοςιονομικι πολιτικι κα αντιςτακμίςει ςε 
μεγάλο βακμό τθ χαμθλότερθ αφξθςθ των ιδιωτικϊν δαπανϊν. Μετά από χρόνια με 
ποςοςτά αφξθςθσ άνω του 2%, οι προβλζψεισ για το 2019 και το 2020 δείχνουν αφξθςθ του 
ΑΕΡ κατά 1,5%. 

Το διεκνζσ εμπόριο αναπτφςςεται με βραδφτερο ρυκμό. Θ επιβράδυνςθ του παγκόςμιου 
εμπορίου, μετά τθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, επιδεινϊνεται τϊρα από τουσ υψθλοτζρουσ 
δαςμοφσ. Θ πολιτικι των ΘΡΑ προκαλεί αβεβαιότθτεσ με τισ ςυνεχιηόμενεσ 
διαπραγματεφςεισ με τθν Κίνα και ενδεχομζνωσ με επιβολι υψθλότερων δαςμϊν ςτα 
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ευρωπαϊκά οχιματα, γεγονόσ που κα επθρζαηε ιδιαίτερα τθ γερμανικι οικονομία. Θ 
ανάπτυξθ και το εμπόριο τθσ Κίνασ μειϊνονται, γεγονόσ που ςχετίηεται με τθν κυβερνθτικι 
πολιτικι τθσ για τθ μείωςθ των ελλειμμάτων και των χρεϊν.  

Θ αγορά εργαςίασ παραμζνει ςφιχτι, αλλά δεν κα υπάρξει περαιτζρω μείωςθ τθσ ανεργίασ. 
Θ απαςχόλθςθ κα ςυνεχίςει να αυξάνεται, αλλά λιγότερο γριγορα από ό,τι πριν. Θ ςφιχτι 
αγορά εργαςίασ, με υψθλό ποςοςτό κενϊν κζςεων, εξακολουκεί να ενκαρρφνει τουσ 
ανκρϊπουσ να αναηθτοφν αμειβόμενθ απαςχόλθςθ. Θ ανεργία κα ςθμειϊςει ελαφρά 
αφξθςθ και προβλζπεται να ανζλκει ςτο 4% ζωσ το 2020, θ οποία παραμζνει ςχετικά 
χαμθλι. Σε αυτι τθ ςτενι αγορά εργαςίασ προςφζρεται όλο και περιςςότερο ςε άτομα με 
υψθλό μορφωτικό επίπεδο μια μόνιμθ ςφμβαςθ ενϊ δεν ςυμβαίνει αυτό για τα άτομα με 
χαμθλι ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Οι αυξιςεισ των μιςκϊν κα επιταχυνκοφν και κα αυξθκεί θ αγοραςτικι δφναμθ. Το 2019, θ 
αφξθςθ των ζμμεςων φόρων κα προκαλζςει ςχετικά υψθλό πλθκωριςμό ( 2,3%), αλλά 
αυτόσ κα μειωκεί και πάλι ςτο 1,4% το 2020. Θ ςτενι αγορά εργαςίασ και ο υψθλότεροσ 
πλθκωριςμόσ το 2019 κα προκαλζςουν τθν αφξθςθ των αμοιβϊν ταχφτερα από ότι τα 
προθγοφμενα ζτθ. Ωςτόςο, θ αφξθςθ αυτι από ιςτορικι άποψθ είναι περιοριςμζνθ και 
ςυνδζεται εν μζρει με τθ μικρότερθ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. Ράντωσ, 
αναμζνεται να οδθγιςει ςε πραγματικζσ μιςκολογικζσ αυξιςεισ που κα ωφελιςουν τθν 
αγοραςτικι δφναμθ των νοικοκυριϊν. Κατά τα προςεχι ζτθ, λόγω του φορολογικοφ 
ςυςτιματοσ, ο ενεργόσ πλθκυςμόσ και οι ςυνταξιοφχοι κα είναι ςε καλφτερθ κζςθ από τουσ 
δικαιοφχουσ κοινωνικϊν παροχϊν. 

Θ αφξθςθ των δθμόςιων δαπανϊν κατά τα ζτθ 2019 και 2020 κα είναι διπλάςια από τα 
τελευταία χρόνια ( 2,4% και 2,3% αντίςτοιχα). Ωςτόςο, θ αφξθςθ αυτι είναι χαμθλότερθ 
από τθν προβλεπόμενθ. Λόγω τθσ ςτενισ αγοράσ εργαςίασ, μεταξφ άλλων, δεν μποροφν να 
πραγματοποιθκοφν αυξιςεισ των δαπανϊν, ιδίωσ εκείνεσ που αφοροφν τθν άμυνα και τισ 
υποδομζσ. Αυτό, μαηί με τα υψθλότερα φορολογικά ζςοδα κα οδθγιςει ςε πλεόναςμα του 
προχπολογιςμοφ 1,2% του ΑΕΡ το 2019 και 0,8% το 2020. 

Εκτόσ από τθν εμπορικι πολιτικι των ΘΡΑ και τθν περαιτζρω επιβράδυνςθ τθσ κινεηικισ 
οικονομίασ, ζνα άτακτο Brexit ενζχει ζναν κίνδυνο όςο αφορά τθν οικονομικι ανάπτυξθ. 
Βραχυπρόκεςμα, αυτό κα οδθγιςει ςε χάοσ και κα προκαλζςει οικονομικζσ ηθμίεσ. 
Επιπλζον, θ ιταλικι οικονομία βρίςκεται ςε φφεςθ, θ οποία, ςε ςυνδυαςμό με τισ 
αποδυναμωμζνεσ τράπεηεσ, κζτει κινδφνουσ για τθν οικονομία τθσ ευρωηϊνθσ. Θ 
οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ κα είναι υψθλότερθ εάν οι δθμόςιεσ δαπάνεσ 
πραγματοποιθκοφν ςε μεγαλφτερο βακμό από ό,τι προβλζπεται ςιμερα. 

Θ Κυβζρνθςθ κα πρζπει να προςφζρει ςτακερότθτα ςε περίπτωςθ περαιτζρω 
επιβράδυνςθσ τθσ οικονομίασ. Τα άτομα με χαμθλότερο μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα 
με ευζλικτθ εργαςιακι ςχζςθ επθρεάηονται ςχετικά περιςςότερο από άλλα από μια 
οικονομικι κάμψθ και οι διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ ενδζχεται να περιορίςουν τισ 
αβεβαιότθτεσ για αυτζσ τισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ ςτθν κοινωνία. 

 

 

1.4  Οικονομικζσ ςχζςεισ Ολλανδίασ 

1.4.1 Ολλανδία –  ΠΟΕ 

 

Θ Ολλανδία είναι μζλοσ του ΡΟΕ 
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1.4.2 Ολλανδία – Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 

Θ Ολλανδία αποτελεί ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προςεγγίηει αυτιν, 
περιςςότερο ςτο πλαίςιο των ελευκζρων ςυναλλαγϊν  κεωρϊντασ ότι πολλά κζματα, 
πρζπει να ρυκμίηονται ςε εκνικό επίπεδο, χωρίσ να παρεμβαίνει ςε αυτά θ ΕΕ, θ οποία 
πρζπει να φροντίηει για τθν απλοποίθςθ των κανόνων και των διαδικαςιϊν των 
ςυναλλαγϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν και μεταξφ αυτϊν και των τρίτων χωρϊν. Επίςθσ, 
ςθμαντικι είναι θ κζςθ τθσ Ολλανδίασ για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα ςτθν 
ευρωηϊνθ, κεωρϊντασ ότι τα προβλιματα  που οδιγθςαν ςτθν κρίςθ χρειάηονται ςτακερι 
και ςυνεχι αντιμετϊπιςθ και πωσ τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να τακτοποιιςουν τα δθμόςια 
οικονομικά τουσ. Για αυτό απαιτείται θ Ε.Ε. να ενιςχφςει τθ δθμοςιονομικι πεικαρχία, ζτςι 
ϊςτε τα κράτθ μζλθ να προςαρμόηουν τθν πολιτικι τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ και ςτακερότθτασ.  

 

 

1.4.3 υμμετοχι ςε περιφερειακζσ οικονομικζσ / τελωνειακζσ Ενϊςεισ 

 

Θ Ολλανδία είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

1.4.4   υμμετοχι ςε διεκνι φόρα και ομάδεσ χωρϊν 

υμμετοχι Ολλανδίασ ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ:   

 

1. Αφρικάνικο Ταμείο Ανάπτυξθσ (μθ περιφερειακό μζλοσ) 

2. Αφρικάνικθ Τράπεηα Αναπτφξεωσ (μθ περιφερειακό μζλοσ) 

3. Αρκτικό Συμβοφλιο (παρατθρθτισ)  

4. Ομάδα τθσ Αυςτραλίασ  

5. Τράπεηα Διεκνϊν Διακανονιςμϊν   

6. Συμβοφλιο των Κρατϊν τθσ Βαλτικισ Κάλαςςασ (παρατθρθτισ)  

7. Κοινωνία των Δθμοκρατιϊν  

8. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρυρθνικϊν Ερευνϊν 

9. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ανακουφιςτικισ Φροντίδασ  

10. Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ 

11. Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα 

12. Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων  

13. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Διαςτιματοσ  

14. Οργανιςμόσ Επιςιτιςμοφ και Γεωργίασ των Θνωμζνων Εκνϊν   

15. Ομάδα Χρθματοπιςτωτικισ Δράςθσ (FATF)  

16. Διαμερικανικι Τράπεηα Αναπτφξεωσ (IADB)  
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17. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ατομικισ Ενζργειασ  

18. Διεκνισ Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ  

19. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ICAO)   

20. Διεκνζσ Ροινικό Δικαςτιριο (national committees)  

21. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ (IDA)   

22. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ενζργειασ (IEA)  

23. Διεκνζσ Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (IFAD)  

24. Διεκνισ Οργανιςμόσ Χρθματοδότθςθσ (IFC)  

25. Διεκνισ Ομοςπονδία Συνδζςμων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Θμιςελινου (IFRCS ) 

26. Διακυβερνθτικι Αρχι για τθν Ανάπτυξθ (IGAD)  

27. Διεκνισ Υδρογραφικόσ Οργανιςμόσ (IHO)  

28. Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO)  

29. Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 

30. Διακυβερνθτικόσ Ναυτιλιακόσ Συμβουλευτικόσ Οργανιςμόσ (IMO)  

31. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ναυτιλιακϊν Δορυφόρων (IMSO)  

32. Διεκνισ Ολυμπιακι Επιτροπι (IOC)   

33. Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ (IOM)   

34. Διακοινοβουλευτικι Ζνωςθ (IPU)  

35. Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ISO)  

36. Διεκνισ Οργανιςμόσ Δορυφορικϊν Τθλεπικοινωνιϊν (ITSO)  

37. Διεκνισ Ζνωςθ Τθλεπικοινωνιϊν ITU  

38. Οργανιςμόσ Ρολυμεροφσ Αςφάλιςθσ Επενδφςεων (MIGA) 

39. Οργανιςμόσ Ρυρθνικισ Ενζργειασ (NEA)  

40. Ομάδα Ρυρθνικϊν Ρρομθκευτϊν (NSG)  

41. Οργανιςμόσ Αμερικάνικων Κρατϊν OAS (observer)  

42. ΟΟΣΑ  

43. Οργανιςμόσ για τθν Απαγόρευςθ των Χθμικϊν Ππλων  

44. ΟΑΣΕ  

45. Συμμαχία του Ειρθνικοφ (παρατθρθτισ)   

46. Λζςχθ των Ραριςίων (Paris Club)  

47. Μόνιμο Δικαςτιριο Διαιτθςίασ (PCA)  

48. Κζντρο Επιβολισ του νόμου τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ SELEC (παρατθρθτισ)  

49. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (UNWTO)  

50. Ραγκόςμια Ταχυδρομικι Ζνωςθ (UPU)  

51. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τελωνείων (WCO) 

52. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (WHO) 
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53. Ραγκόςμια Οργάνωςθ Διανοθτικισ Λδιοκτθςίασ (WIPO) 

54. Ραγκόςμιοσ Μετεωρολογικόσ Οργανιςμόσ (WMO) 

55. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου (WTO) 

56. Επιτροπι Zangger (ZC) 

 

Διεκνείσ υμφωνίεσ:  

Αναλυτικά για κάκε ςυμφωνία ςτθν ιςτοςελίδα Ολλανδικισ Κυβζρνθςθσ 
https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid   

 

Διμερείσ ςυμφωνίεσ (οικονομικοφ περιεχομζνου): 

Θ Ολλανδία ζχει υπογράψει πολλζσ διμερείσ ςυμφωνίεσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ, και 
διμερείσ ςυμφωνίεσ φορολογικοφ περιεχομζνου (ανταλλαγισ φορολογικϊν πλθροφοριϊν, 
αποφυγισ διπλισ φορολογίασ κ.ο.κ.). 

Αναλυτικά για κάκε ςυμφωνία ςτθν ιςτοςελίδα Ολλανδικισ Κυβζρνθςθσ 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen 

https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid   

 

 

 

 

 

2 Οικονομικζσ ςχζςεισ Ελλάδασ – Ολλανδίασ 

2.1 Διμερζσ εμπόριο 

2.1.1 Εμπόριο αγακϊν 

 

Σφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ τθν Ολλανδία 
κατά το 2018 αυξικθκαν κατά  40.934.006 ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2017 και ανιλκαν ςε 
666.600.275 ευρϊ (αφξθςθ κατά 6,5 % ςε ςχζςθ με το 2017). 

Οι ειςαγωγζσ τθσ Ελλάδασ από τθν Ολλανδία κατά το 2018 αυξικθκαν κατά 124.219.44 
ευρϊ και ανιλκαν ςε 2.799.496.283 ευρϊ (αφξθςθ κατά  4,6% ςε ςχζςθ με το 2017). 

Το εμπορικό ιςοηφγιο κατά το 2018 παρζμεινε αρνθτικό για τθν Ελλάδα όπωσ όλα τα 
τελευταία χρόνια και ανιλκε ςτα  2.132.896.008 ευρϊ. 

Πςον αφορά ςτισ χϊρεσ προοριςμοφ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν, θ Ολλανδία κατζχει τθν 16θ 
κζςθ παγκοςμίωσ και τθν 6θ κζςθ όςον αφορά ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ των ελλθνικϊν 
ειςαγωγϊν. 

 

 

https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen
https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid
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Πίνακασ 12: Εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ – Ολλανδίασ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγζσ αγακϊν  
(αξία) 

423.170.553 509.200.350 612.354.364 625.666.269 666.600.275 

Ειςαγωγζσ αγακϊν 
(αξία) 

2.404.827.454 2.417.032.650 2.452.383.211 2.675.276.809 2.799.496.283 

Εμπορικό ιςοηφγιο 
(αξία) 

-1.981.656.901 -1.907.832.300 -1.840.028.847 -2.049.610.540 -2.132.896.008 

Ρθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακασ 13: Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθ Ολλανδία – μεγάλεσ κατθγορίεσ 

2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

2017 2018 
Μεταβολι 
ςτθν αξία Αξία % ςτο 

ςφνολο 
Αξία % ςτο 

ςφνολο 

ΨΑΛΑ ΚΑΛ ΜΑΛΑΚΟΣΤΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΛΑ 
ΚΑΛ ΑΛΛΑ ΑΣΡΟΝΔΥΛΑ ΥΔΟΒΛΑ 

59.053.073 9,43% 77.307.303 11,59% 18.254.230 

ΑΓΛΛΛΟ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΥΓΘΜΑΤΑ ΑΡΟ 
ΑΓΛΛΛΟ 

56.949.144 9,10% 64.474.719 9,67% 7.525.575 

ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΑ ΡΟΜΟΝΤΑ 66.380.009 10,60% 60.902.831 9,13% -5.477.178 

ΟΥΚΤΑ ΚΑΥΣΛΜΑ, ΟΥΚΤΑ ΛΑΔΛΑ ΚΑΛ 
ΡΟΛΟΝΤΑ ΤΘΣ ΑΡΟΣΤΑΞΘΣ ΑΥΤΩΝ. 
ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΛΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΛΑ ΟΥΚΤΑ 

47.404.546 7,57% 54.946.348 8,24% 7.541.802 

ΚΑΡΟΛ ΚΑΛ ΦΟΥΤΑ ΒΩΣΛΜΑ, 
ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΡΕΛΔΟΕΛΔΩΝ Ι ΡΕΡΟΝΛΩΝ 

43.641.661 6,97% 44.323.390 6,64% 681.729 

Λοιπζσ κατθγορίεσ 352.23.842  364.645.684   

Ρθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακασ 14: Ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθ Ολλανδία – κυριότερα προϊόντα 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

8ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

Σολομοί Ειρθνικοφ Oncorhyncus nerka, 
Oncorhyncus gorbuscha, Oncorhyncus 
keta, Oncorhyncus tschawytsc 

39.956.746 6,38 56.149.031 8,42 16.192.285 

Άλλα (φάρμακα) 43.933.716 7,02 40.747.057 6,11 -3.186.659 

Ειδικό καφςιμο αεριωκουμζνων 19.604.329 3,13 29.270.495 4,39 9.666.166 

Μετρθτζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ, ό. ςυμπ. 
οι μετρθτζσ για τθ μζτρθςθ των 
μετρθτϊν αυτϊν 

43.972.272 7,02 27.205.413 4,08 -16.766.859 

Ρλάκεσ, ταινίεσ και φφλλα, από αργίλιο, 
Κατϊτερο των 3 mm 

24.812.336 3,96 23.930.751 3,58 -881.585 

Ρθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακασ 15: Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθ Ολλανδία – μεγάλεσ κατθγορίεσ 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

2ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

ΜΘΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛ ΥΛΛΚΑ 
ΘΛΕΚΤΛΚΑ ΚΑΛ ΤΑ ΜΕΘ ΤΟΥΣ. 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΑΦΘΣ Ι 
ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΘΧΟΥ 

304.746.977 11,39 364.158.255 13,00 59.411.278 

ΚΕΑΤΑ ΚΑΛ ΡΑΑΡΟΛΟΝΤΑ 
ΣΦΑΓΛΩΝ, ΒΩΣΛΜΑ 

340.566.255 12,73 329.553.189 11,77 -11.013.066 

ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΑ ΡΟΜΟΝΤΑ 298.996.434 11,17 322.824.365 11,53 23.827.931 

ΡΥΘΝΛΚΟΛ ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΕΣ, 
ΛΕΒΘΤΕΣ, ΜΘΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛ 
ΜΘΧΑΝΛΚΕΣ ΕΡΛΝΟΘΣΕΛΣ. ΜΕΘ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ Ι ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

246.566.355 9,21 289.513.909 10,34 42.947.554 

ΓΑΛΑ ΚΑΛ ΡΟΛΟΝΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΑΣ. ΑΥΓΑ ΡΤΘΝΩΝ. 
ΜΕΛΛ ΦΥΣΛΚΟ. ΡΟΛΟΝΤΑ ΒΩΣΛΜΑ 
ΗΩΛΚΘΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ, ΡΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΗΟΝΤΑΛ ΟΥΤΕ 
ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ ΑΛΛΟΥ 

191.523.399 7,15 187.859.192 6,71 -3.664.207 

      

Ρθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ  

 

Πίνακασ 16: Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθ Ολλανδία – κυριότερα προϊόντα 

 2017 2018 Μεταβολι ςτθν 
αξία 

8ψιφιο κεφάλαιο ςυνδυαςμζνθσ 
ονοματολογίασ 

Αξία % 
ςτο 

ςφνο
λο 

Αξία % ςτο 
ςφνο

λο 

 

Αλλα (Φάρμακα) 207.882.537 7,77 177.153.706 6,32 -30.728.831 

Τθλζφωνα για κυψελοειδι δίκτυα ι 
για άλλα αςφρματα δίκτυα 

87.599.269 3,27 99.902.699 3,56 12.303.430 

Gouda, περιεκτικότθτασ κατά βάροσ 
ςε λιπαρζσ ουςίεσ <= 40% και 
περιεκτικότθτασ κατά βάροσ ςε νερό  

104.344.581 3,90 99.406.842 3,55 -4.937.739 

Ανοςολογικά προϊόντα, που 
παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι 
είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι 
πϊλθςθ 

39.946.019 1,49 78.417.891 2,80 38.471.872 

Αυτόματεσ μθχανζσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων, 

63.925.214 2,38 78.066.908 2,78 14.141.694 

Ρθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 
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2.1.2 Εμπόριο υπθρεςιϊν 

Πίνακασ 17: Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν Ολλανδίασ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ειςπράξεισ ςε εκ. ευρϊ 155310 178332 172502 193161 206520 

Πλθρωμζσ ςε εκ. ευρϊ 145292 192373 165827 183219 195530 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν ςε εκ. 
ευρϊ 

10018 -14041 6675 9942 10990 

Ρθγζσ: CBS 

 

 

 

Πίνακασ 18: Ειςπράξεισ τθσ Ελλάδασ από τθ Ολλανδία ςε εκ. ευρϊ 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι 
BPM6 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

S Total Services 780 100,00 904 100,00 124 

SA Manufacturing services 14 1,79   -14 

SB Maintenance and repair 
services 

4 0,51 3 0,33 -1 

SC Transport services 111 14,23 132 14,60 21 

SD Travel 509 65,25 589 65,15 80 

SE Construction 1 0,12 1 0,11 0 

SF Insurance: premiums and 
claims 

0 0 0 0 0 

SG Financial services 3 0,38 3 0,33 0 

SH Charges for the use of intell.pr 7 0,89 6 0,66 -1 

SI Telecommunications, 
computer and info 

23 2,94 18 1,99 -5 

SJ Other business services 104 13,33 119 13,16 15 

SK Personal, cultural and 
rec.services 

  2 0,22 2 

SL Government goods and 
services 

     

Ρθγζσ: CBS 
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Πίνακασ 19: Σουριςτικζσ αφίξεισ ςτθν Ελλάδα από τθ Ολλανδία 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Αφίξεισ από τθ (χϊρα) ςτθν Ελλάδα 657.339 639.108 770.700 947.200 1.015.000 

Ποςοςτό ςτο ςφνολο των αφίξεων 3% 2,7% 4,2% 3,1% 3,06% 

Μεταβολι  -2,8% 20,6% 22,9% 7,2% 

Ρθγζσ:: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

 

 

 

Πίνακασ 20: Πλθρωμζσ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ολλανδία ςε εκ. ευρϊ 

 2017 2018 Μεταβολι 
ςτθν αξία 

Τπθρεςίεσ με βάςθ τθν 
κωδικοποίθςθ EBOPS 2010 ι 
BPM6 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

Αξία % ςτο 
ςφνολο 

 

S Total Services 637 100,00 686 100,00 49 

SA Manufacturing services 2 0,31   -2 

SB Maintenance and repair 
services 

15 2,35 20 2,91 5 

SC Transport services 125 19,62 133 19,38 8 

SD Travel 68 10,67 78 11,37 10 

SE Construction 2 0,31 3 0,43 1 

SF Insurance: premiums and 
claims 

14 2,19 25 3,64 11 

SG Financial services 3 0,47 3 0,43 0 

SH Charges for the use of intell.pr 94 14,75 97 14,13 3 

SI Telecommunications, computer 
and info 

72 11,30 58 8,45 -14 

SJ Other business services 239 37,51 266 38,77 27 

SK Personal, cultural and 
rec.services 

  2 0,29 2 

SL Government goods and services      

Ρθγζσ: CBS 

 

2.2 Άμεςεσ επενδφςεισ 

2.2.1 Επενδφςεισ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ολλανδία 
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Πίνακασ 21: Επενδφςεισ τθσ Ελλάδασ ςτθ Ολλανδία ςε εκ. ευρϊ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ροζσ -178 122 -35 35 -50 

Απόκεμα 962,8 1.962,9 1.929,6 1.966,9  

Ρθγζσ: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ  

 

 

2.2.1 Επενδφςεισ τθσ Ολλανδίασ  ςτθν Ελλάδα 

 

Πίνακασ 22: Επενδφςεισ τθσ Ολλανδίασ  ςτθν Ελλάδα ςε εκ. ευρϊ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ροζσ -2 286 90 383 -164 

Απόκεμα 3.670,9 4.574,7 4.757,3 5.086,8  

Ρθγζσ: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

 

 

2.3  Θεςμικό πλαίςιο οικονομικισ ςυνεργαςίασ Ελλάδασ - Ολλανδίασ 

 

Συμφωνία Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ με τθν Ελλάδα: 

Συμφωνία Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ και Αποτροπισ τθσ Φοροδιαφυγισ εν ςχζςει προσ 
τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ και κεφαλαίου μετά του πρωτοκόλλου αυτισ μεταξφ τθσ 
Ελλάδασ και τθσ Ολλανδίασ (1981, N.1455/1984, ΦΕΚ 89/Α/18-6-1984). Στισ 18-1-2006  
υπεγράφθ Ρρωτόκολλο τροποποίθςθσ τθσ εν λόγω Συμφωνίασ, το οποίο ετζκθ ςε ιςχφ από 
1.7.2006 (N3464/2006, ΦΕΚ124/Α/16-6-06). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen/g/griekenland 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004807/1951-07-26 

 

 

2.4 Απολογιςμόσ δράςεων οικονομικισ διπλωματίασ 2018 

Το Γραφείο ΟΕΥ ςτθν Χάγθ κατά το 2018: 

Υπιρξε αποδζκτθσ 199 αιτθμάτων ελλθνικϊν επιχειριςεων και κλαδικϊν φορζων για 
εξαγωγζσ ι για πλθροφόρθςθ για τθν αγορά τθσ Ολλανδίασ τα οποία απαντικθκαν. 

Ρλθροφόρθςε πολλζσ ελλθνικζσ εταιρίεσ όςον αφορά τθν αξιοπιςτία αντίςτοιχων 
ολλανδικϊν επιχειριςεων. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen/g/griekenland
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004807/1951-07-26
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Ενθμζρωνε ςε τακτικι βάςθ τθν Κ.Υ., τα Επιμελθτιρια και Φορείσ ςτθν Ελλάδα, ςχετικά με 
τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ Ολλανδίασ και ςχετικά με τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν 
Ολλανδία. 

Ενθμζρωνε το Εμπορικό Επιμελθτιριο τθσ Ολλανδίασ  και επιλεγμζνεσ ολλανδικζσ εταιρίεσ 
για Εκκζςεισ και επιχειρθματικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ελλάδα. 

Το Γραφείο ΟΕΥ ςτθν Χάγθ ςυμμετείχε: 

Εμπορικζσ εκκζςεισ:  

Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ Λδιωτικισ Ετικζτασ (PLMA) 

Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ ςτθν ζκκεςθ Τουριςμοφ (Vakantiebeurs), 

Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ Offshore Εnergy. 

Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ world bulk exhibition 

Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ METS TRADE 

Συμμετοχι ςτθν Ζκκεςθ global forum for innovations in agriculture 

Συμμετοχι ςε εκδιλωςθ  Doing business with The Hague 

Συμμετοχι ςτθν P.R.I.M.E. Finance annual Conference  

Συμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ The 2018 Dutch economy and investment climate 

Συμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ Europa Lecture by Jeroen Dijsselbloem 

Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ που διοργάνωςε θ αυςτριακι Ρρεςβεία 

Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ που διοργάνωςε θ Ευρωπαικι Επιτροπι 

Δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ: Συμμετοχι ςτισ ενθμερϊςεισ των ολλανδικϊν Υπουργείων  
Γεωργίασ και Οικονομικϊν για τα Συμβοφλια Υπουργϊν τθσ ΕΕ (1 φορά τον μινα). 

Ρολυμερισ ςυνεργαςία: Ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου ωσ Governor (εκπρόςωποσ) και ωσ 
Alternate Executive Director τθσ Ελλάδοσ ςτο Common Fund for  Commodities ςυμμετείχε 
ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των Governors (εκπροςϊπων) του Οργανιςμοφ. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου εκπροςϊπθςε τθν Ελλάδα ςτθν 12θ Συνεδρίαςθ του Codex 
για τουσ επιμολυντζσ ςτα Τρόφιμα. 

 

 

3 υμπεράςματα – προτάςεισ 

 

Θ Ολλανδία, ωσ διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ Ευρϊπθσ, ζχει τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των 
αναγκϊν τθσ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ από οποιαδιποτε ςχεδόν χϊρα του κόςμου. Στθν 
ολλανδικι αγορά υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ προϊόντων κάκε είδουσ, με ςυνζπεια ο 
ανταγωνιςμόσ να είναι ιδιαίτερα υψθλόσ για κάκε προϊόν. Το πρόβλθμα που 
αντιμετωπίηουν τα ελλθνικά προϊόντα οφείλεται κυρίωσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ 
ολλανδικισ αγοράσ -ολιγομονοπωλιακόσ ζλεγχοσ, ανταγωνιςμόσ, διατροφικζσ ςυνικειεσ, 
νοοτροπία. Θ ολλανδικι αγορά πρζπει να προςεγγίηεται από τισ ελλθνικζσ εξαγωγικζσ 
επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο μιασ γενικότερθσ πολιτικισ με επίκεντρο κάποια άλλθ ευρωπαϊκι 
αγορά (πχ. γερμανικι), κακϊσ το κόςτοσ ειςόδου ςτθν αγορά είναι ιδιαίτερα υψθλό ςε 
ςχζςθ με το αναμενόμενο όφελοσ. Με δεδομζνο το ιδιαίτερα μεγάλο μζγεκοσ των 
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επιχειριςεων ςτθν αγορά τροφίμων και τον ιςχυρό ανταγωνιςμό, κφρια απαίτθςθ είναι θ 
διαχρονικά ςτακερι παράδοςθ μεγάλων ποςοτιτων, ςυγκεκριμζνθσ (ςτακερισ) ποιότθτασ. 
Απαιτοφνται ζτςι ςυνεργατικά παραγωγικά και εξαγωγικά ςχιματα -εταιρείεσ, 
ςυνεταιριςμοί-  με ςκοπό τον ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο τθσ παραγωγισ, τθν ανάπτυξθ 
νζων προϊόντων και τθν αποτελεςματικι προϊκθςθ των εξαγωγϊν κατά προϊόν κακϊσ 
επίςθσ και αυςτθρι τυποποίθςθ των προϊόντων (ιδιαίτερα των αγροτικϊν). Επίςθσ, θ 
ίδρυςθ εταιρίασ ςτθν Ολλανδία θ οποία κα λειτουργεί ωσ βάςθ διάκεςθσ των ελλθνικϊν 
προϊόντων κα ιταν ίςωσ ζνασ άλλοσ ενδεδειγμζνοσ τρόποσ για τθν διείςδυςθ ςτθν 
ολλανδικά αγορά. Υπάρχουν δυνατότθτεσ περαιτζρω αφξθςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν 
προϊόντων όπωσ είναι για παράδειγμα τα φροφτα, το ελαιόλαδο, τα κραςιά και τα ψάρια, 
τα οποία είναι προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και διεκνϊσ ανταγωνιςτικά. Υπάρχουν επίςθσ 
ςθμαντικά περικϊρια ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των Ολλανδϊν τουριςτϊν που 
επιςκζπτονται τθν Ελλάδα. Θ Ολλανδία, ωσ χϊρα διερχομζνων κεφαλαίων και 
εμπορευμάτων, τα οποία διακινοφνται από τα εγκαταςτθμζνα ςτον ολλανδικό χϊρο 
παραρτιματα πολυεκνικϊν επιχειριςεων λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ ςτθν Ευρϊπθ, 
μπορεί να αποτελζςει αγορά ςτόχο για εξαγωγζσ των ελλθνικϊν προϊόντων. 
 

 

3.1 Προοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακϊν και υπθρεςιϊν 

Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςυνολικά κα μποροφςαν να αυξθκοφν περαιτζρω, ιδίωσ όςον αφορά 
ςτα τρόφιμα, φροφτα, ψάρια και φάρμακα. Απαιτείται όμωσ αυςτθρι τυποποίθςθ των 
προϊόντων και ιδίωσ ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. 

 

Πίνακασ 23: Προοπτικι ανάπτυξθσ διμεροφσ εμπορίου αγακϊν και υπθρεςιϊν 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 Κπαζιά Υπάπσοςν πεπιθώπια αύξηζηρ ηων εξαγωγών ηοςρ. 

Πποζπάθεια ενίζσςζηρ ηων σαμηλών ζσεηικά εξαγωγών 

κπαζιών ζηην ολλανδική αγοπά 

2 Ψάπια Διεπεύνηζη ηος κλάδος για ηην ενίζσςζη  ηων εξαγωγών 

ζηην ολλανδική αγοπά 

3 Φάπμακα Διεπεύνηζη ηος κλάδος για ηην ενίζσςζη  ηων εξαγωγών 

ζηην ολλανδική αγοπά 

 

3.2 Προοπτικι προςζλκυςθσ επενδφςεων 

Οι προοπτικζσ προςζλκυςθσ επενδφςεων είναι κετικζσ κακϊσ θ Ελλάδα εξζρχεται ςταδιακά 
από τθν οικονομικι κρίςθ και ςτακεροποιεί τθν οικονομία τθσ. Απαιτείται όμωσ ζνα φιλικό 
προσ τισ επενδφςεισ περιβάλλον και ενθμζρωςθ των επενδυτϊν για τισ ευκαιρίεσ που 
παρουςιάηει θ χϊρα ςε τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ο 
κλάδοσ τροφίμων και αγροτικϊν προϊόντων. 
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Πίνακασ 24: Προοπτικι προςζλκυςθσ επενδφςεων από τθ Ολλανδία 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφζροντοσ Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ 

1 τουριςμόσ Υπάρχουν πολλά funds ςτθν Ολλανδία που κα 
μποροφςαν να επενδφςουν ςτθν Ελλάδα 

2 Ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ 

Θ Ολλανδία ζχει πολλζσ εταιρίεσ με τεχνογνωςία ςτισ 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Ειδικά η ολλανδικι 
βιομθχανία αιολικισ ενζργειασ καλφπτει τθν ανάπτυξθ 
και τθ διαχείριςθ αιολικϊν πάρκων κακϊσ και τθν 
καταςκευι και προμικεια εξαρτθμάτων 
ανεμογεννθτριϊν, τθν Ε & Α, τισ ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ για το περιβάλλον, τθν εκπαίδευςθ και τθν 
κατάρτιςθ. 

3 Αγορά ακινιτων Ρολλοί Ολλανδοί επιηθτοφν τθν αγορά κατοικίασ ςτθν 
Ελλάδα είτε για ιδιοκατοίκθςθ είτε για εκμετάλλευςθ. 

 

 

 

3.3 Προτάςεισ δράςεων ενίςχυςθσ εξωςτρζφειασ 

Επιςκζψεισ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθν χϊρα για διερεφνθςθ τθσ αγοράσ. 

Συμμετοχι ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε Δ. Εκκζςεισ για διερεφνθςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ. 

Εκπόνθςθ ερευνϊν αγοράσ και ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων από το Γραφείο ΟΕΥ. 

 

 

3.4 Προτάςεισ ενίςχυςθσ διμεροφσ κεςμικοφ πλαιςίου 

Θ Ελλάδα και θ Ολλανδία ανικουν ςτθν ΕΕ και θ ςυνεργαςία κα πρζπει να επιδιωχκεί  ςε 
επιμζρουσ κοινοτικζσ πολιτικζσ για τισ οποίεσ ενδιαφζρονται οι δφο χϊρεσ (π.χ. αιολικι 
ενζργεια). 

 

 

4 Παράρτθμα 

4.1 Αναλυτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία 

Ραρατίκενται κατωτζρω πίνακασ των κυριότερων εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθν 
Ολλανδία και πίνακασ των κυριότερων ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθν Ολλανδία κατά το 
2018 (ςε τετραψιφια κατάταξθ τθσ Τυποποιθμζνθσ Ταξινόμθςθσ Διεκνοφσ Εμπορίου). 
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Οι  κυριότερεσ εξαγωγζσ αγακϊν τθσ Ελλάδασ  προσ τθν Ολλανδία κατά το 2018 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΞΙΑ (ευρϊ) 

0305' Ψάρια, κατάλλθλα για τθ διατροφι του ανκρϊπου, αποξεραμζνα, 
αλατιςμζνα ι ςε άρμθ. Ψάρια, κατάλλθλα για τθ διατροφι του 
ανκρϊπου, καπνιςτά, ζςτω και ψθμζνα πριν ι κατά τθ διάρκεια του 
καπνίςματοσ.  

57.829.705 

3004' Φάρμακα (εκτόσ από τα προϊόντα των κλάςεων 3002, 3005 ι 3006) που 
αποτελοφνται από προϊόντα αναμειγμζνα ι μθ αναμειγμζνα, 
παραςκευαςμζνα για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ, που 
παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι 

57.526.548 

2710' Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά (εκτόσ από 
ακατζργαςτα λάδια). Ραραςκευάςματα περιεκτικότθτασ κατά βάροσ >= 
70% ςε λάδια από πετρζλαιο ι ςε αςφαλτοφχα ορυκτά και ςτα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελοφν το βαςικό ςυςτατικό, π.δ.κ.α. 

54.098.753 

7606' Ελάςματα και ταινίεσ, από αργίλιο, με πάχοσ > 0,2 mm (εκτόσ από 
ανεπτυγμζνα ελάςματα και ταινίεσ) 

32.387.107 

9028' Μετρθτζσ αερίων, υγρϊν ι θλεκτριςμοφ 27.305.647 

7604' άβδοι και είδθ με κακοριςμζνθ μορφι, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 21.851.187 

3215' Μελάνια τυπογραφίασ, μελάνια γραφισ ι ςχεδίαςθσ και άλλα μελάνια, 
ζςτω και ςυμπυκνωμζνα ι ςε ςτερεζσ μορφζσ 

17.900.482 

0806' Σταφφλια, νωπά ι ξερά 17.410.550 

0302' Ψάρια, βρϊςιμα, νωπά ι διατθρθμζνα με απλι ψφξθ (εκτόσ από φιλζτα 
και άλλθ ςάρκα ψαριϊν τθσ κλάςθσ 0304) 

17.324.055 

0406' Τυριά και πθγμζνο γάλα για τυρί 11.613.560 

2005' Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα χωρίσ ξίδι, μθ κατεψυγμζνα 
(εκτόσ από τα διατθρθμζνα με ηάχαρθ και εκτόσ από ντομάτεσ, μανιτάρια 
και τροφφεσ) 

11.343.189 

2008' Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ φυτϊν, παραςκευαςμζνα ι 
διατθρθμζνα, με ι χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν ι 
αλκοόλθσ  

11.298.441 

8517' Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ για τθν ενςφρματθ τθλεφωνία ι τθν ενςφρματθ 
τθλεγραφία, όπου ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυςκευζσ ενςφρματθσ 
τθλεφωνίασ με αςυρματικζσ χειροςυςκευζσ (ακουςτικά) και οι ςυςκευζσ 
τθλεπικοινωνίασ για ςυςτιματα με φερόμενθ θλεκτρικι ενζργεια 

11.009.047 

1704' Ηαχαρϊδθ προϊόντα χωρίσ κακάο, ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ λευκι 
ςοκολάτα 

10.531.599 

2401' Καπνά ακατζργαςτα ι που δεν ζχουν βιομθχανοποιθκεί. Απορρίμματα 
καπνοφ 

10.236.549 

2403' Καπνά και υποκατάςτατα του καπνοφ, που ζχουν βιομθχανοποιθκεί, 
κακϊσ και ομογενοποιθμζνα ι αναςχθματιςμζνα καπνά, εκχυλίςματα 
και βάμματα καπνοφ  

9.970.627 
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3924' Ριατικά, άλλα είδθ νοικοκυριοφ ι οικιακισ οικονομίασ, είδθ υγιεινισ και 
καλλωπιςμοφ, από πλαςτικζσ φλεσ  

9.615.010 

0809' Βερίκοκα, κεράςια, ροδάκινα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines, δαμάςκθνα και αγριοδαμάςκθνα, νωπά 

9.470.393 

7411' Σωλινεσ από χαλκό 9.431.004 

6106' Μπλοφηεσ και μπλοφηεσ-πουκάμιςα ςεμιηιζ, πλεκτζσ, για γυναίκεσ ι 
κορίτςια (εκτόσ από τι-ςερτ και φανελάκια) 

8.927.998 

7607' Φφλλα και λεπτζσ ταινίεσ, από αργίλιο, ζςτω και τυπωμζνα ι 
επικολλθμζνα ςε χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικι φλθ ι παρόμοια υποκζματα), 
με πάχοσ (χωρίσ το υπόκεμα) <= 0,2 mm  

8.572.187 

3920' Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ και λουρίδεσ, από πλαςτικζσ φλεσ μθ 
κυψελϊδεισ, μθ ενιςχυμζνα οφτε με απανωτζσ ςτρϊςεισ, οφτε όμοια 
ςυνδυαςμζνα με άλλεσ φλεσ, χωρίσ υπόκεμα, μθ κατεργαςμζνα ι 
κατεργαςμζνα μόνο ςτθν επιφάνεια ι κομμζνα μόνο ςε ςχιμα 

7.999.627 

7306' Σωλινεσ και κοίλα είδθ με κακοριςμζνθ μορφι (π.χ. ςυγκολλθμζνα, 
καρφωτά, κθλυκωμζνα ι με απλϊσ ςυνενωμζνα άκρα), από ςίδθρο ι 
χάλυβα (εκτόσ από ςωλινεσ χωρίσ ςυγκόλλθςθ, κακϊσ και ςωλινεσ με 
κυκλικι εςωτερικι και εξωτερικι εγκάρςια τομι 

7.027.248 

0810' Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κάκε είδουσ, 
λαγοκζραςα και άλλοι καρποί και φροφτα βρϊςιμα, νωπά (εκτόσ από 
καρποφσ με κζλυφοσ, μπανάνεσ, χουρμάδεσ, ςφκα, ανανάδεσ, καρποί 
αβοκάντο, γκουάβεσ, καρποί μάγγο, μαγγοφςτεσ, καρποί παπάγιασ 

6.637.962 

6305' Σάκοι και ςακοφλεσ ςυςκευαςίασ, από υφαντουργικά προϊόντα παντόσ 
τφπου 

6.616.611 

3923' Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από πλαςτικζσ φλεσ. Ρϊματα, καπάκια, 
καψοφλια και άλλεσ διατάξεισ κλειςίματοσ, από πλαςτικζσ φλεσ 

6.251.716 

3921' Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ και λουρίδεσ, από πλαςτικζσ φλεσ, 
ενιςχυμζνα, με απανωτζσ ςτρϊςεισ, με υπόκεμα ι όμοια ςυνδυαςμζνα 
με άλλεσ φλεσ, ι από κυψελϊδθ προϊόντα, μθ κατεργαςμζνα ι 
κατεργαςμζνα μόνο ςτθν επιφάνεια  

6.161.259 

4412' Ξυλεία ςε φφλλα πολφςτρωτα αντικολλθτά (κόντρα-πλακζ), ξυλεία ςε 
φφλλα επικολλθτά απλά και παρόμοια ξυλεία ςε απανωτά φφλλα (εκτόσ 
από πλάκεσ-διαφράγματα από ξυλεία με τθν ονομαςία πυκνωμζνθ, 
κυψελϊδεισ πλάκεσ-διαφράγματα 

5.407.726 

7305' Σωλινεσ, κυκλικισ διατομισ και εξωτερικισ διαμζτρου < 406,4 mm, που 
παράγονται από πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο ι χάλυβα (π.χ. 
ςυγκολλθμζνοι ι καρφωμζνοι)                                           > 406,4 mm 

4.824.317 

6104' Κουςτοφμια-ταγιζρ, ςφνολα,ηακζτεσ, φορζματα, φοφςτεσ, φοφςτεσ-
παντελόνια (ηιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. ςυμπ. τα παντελόνια 
μζχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμεσ με τιράντεσ 
(ςαλοπζτ) και παντελόνια κοντά (ςορτσ), πλεκτά, για γυναίκεσ 

4.652.444 
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         Οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ αγακϊν τθσ Ελλάδασ από τθν Ολλανδία κατά το 2018 

 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΞΙΑ (ευρϊ) 

0203' Κρζατα χοιροειδϊν, νωπά, διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι κατεψυγμζνα 195.374.693 

3004' Φάρμακα (εκτόσ από τα προϊόντα των κλάςεων 3002, 3005 ι 3006) που 
αποτελοφνται από προϊόντα αναμειγμζνα ι μθ αναμειγμζνα, 
παραςκευαςμζνα για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ, που 
παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι 

190.945.807 

8517' Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ για τθν ενςφρματθ τθλεφωνία ι τθν ενςφρματθ 
τθλεγραφία, όπου ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυςκευζσ ενςφρματθσ 
τθλεφωνίασ με αςυρματικζσ χειροςυςκευζσ (ακουςτικά) και οι ςυςκευζσ 
τθλεπικοινωνίασ για ςυςτιματα με φερόμενθ θλεκτρικι ενζργεια 

157.828.681 

0406' Τυριά και πθγμζνο γάλα για τυρί 130.892.047 

8471' Μθχανζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, αυτόματεσ, και μονάδεσ αυτϊν. 
Μαγνθτικζσ ι οπτικζσ διατάξεισ ανάγνωςθσ, μθχανζσ εγγραφισ των 
δεδομζνων ςε υπόκεμα με κωδικοποιθμζνθ μορφι και μθχανζσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων αυτϊν, π.δ.κ.α. 

127.765.513 

3002' Αίμα ανκρϊπου. Αίμα ηϊων παραςκευαςμζνο για κεραπευτικζσ, 
προφυλακτικζσ ι διαγνωςτικζσ χριςεισ. Αντιοροί και άλλα κλάςματα του 
αίματοσ και τροποποιθμζνα ανοςολογικά προϊόντα, είτε λαμβάνονται 
μζςω βιολογικϊν τεχνολογικϊν διαδικαςιϊν είτε όχι. Εμβόλια 

121.930.628 

0201' Κρζατα βοοειδϊν, νωπά ι διατθρθμζνα με απλι ψφξθ 79.819.920 

8528' Τθλεοπτικοί δζκτεσ, είτε ζχουν ενςωματωμζνουσ δζκτεσ ραδιοφωνικϊν 
εκπομπϊν ι ςυςκευζσ εγγραφισ ιχου ι εικόνων ι ςυςκευζσ 
αναπαραγωγισ εικόνων, είτε όχι. Οκόνεσ βίντεο και οι ςυςκευζσ 
προβολισ εικόνασ από βίντεο 

65.094.340 

9018' Πργανα και ςυςκευζσ για ιατρικι, χειρουργικι, οδοντιατρικι ι 
κτθνιατρικι χριςθ, ό. ςυμπ. οι ςπινκθρογράφοι και άλλεσ ςυςκευζσ 
θλεκτροκεραπείασ, κακϊσ και ςυςκευζσ για τον ζλεγχο τθσ οξφτθτασ τθσ 
όραςθσ, π.δ.κ.α. 

44.282.270 

2208' Αικυλικι αλκοόλθ μθ μετουςιωμζνθ, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% 
vol· αποςτάγματα, θδφποτα (λικζρ) και άλλα οινοπνευματϊδθ ποτά 
(εκτόσ από ςφνκετα αλκοολοφχα παραςκευάςματα των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι ποτϊν) 

41.378.917 

0303' Ψάρια, βρϊςιμα, κατεψυγμζνα (εκτόσ από φιλζτα και από άλλθ ςάρκα 
ψαριϊν τθσ κλάςθσ 0304) 

40.049.050 

0402' Γάλα και κρζμα γάλακτοσ (ανκόγαλα) που δεν είναι ςυμπυκνωμζνα ι με 
προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν 

38.979.127 

2902' Υδρογονάνκρακεσ κυκλικοί 33.833.773 

0207' Κρζατα και παραπροϊόντα βρϊςιμα ςφαγίων πουλερικϊν κατοικιδίων 
πετεινοφ, κότασ, πάπιασ, χινασ, γάλου, γαλοποφλασ και φραγκόκοτασ, 
νωπά, διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι κατεψυγμζνα 

33.536.866 

2710' 
Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά (εκτόσ από 

32.553.407 
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ακατζργαςτα λάδια). Ραραςκευάςματα περιεκτικότθτασ κατά βάροσ >= 
70% ςε λάδια από πετρζλαιο ι ςε αςφαλτοφχα ορυκτά και ςτα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελοφν το βαςικό ςυςτατικό, π.δ.κ.α. 

9021' Ορκοπεδικζσ ςυςκευζσ και άλλεσ ορκοπεδικζσ διατάξεισ, ό. ςυμπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικζσ ηϊνεσ και οι επίδεςμοι. Νάρκθκεσ και 
άλλεσ διατάξεισ για τθ κεραπεία καταγμάτων. Ρροκζςεισ και άλλα είδθ 
προκετικισ.  

32.105.807 

8443' Μθχανζσ και ςυςκευζσ εκτφπωςθσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι 
εκτυπωτικζσ ςυςκευζσ με εκτόξευςθ μελάνθσ (εκτόσ από πολυγράφουσ 
εκτογραφικοφ τφπου ι μεμβρανϊν, μθχανζσ εκτφπωςθσ διευκφνςεων 
και άλλεσ εκτυπωτικζσ μθχανζσ γραφείου 

29.788.489 

1901' Εκχυλίςματα βφνθσ, κακϊσ και παραςκευάςματα διατροφισ από 
αλεφρια, ςιμιγδάλια, άμυλα κάκε είδουσ ι εκχυλίςματα βφνθσ, που δεν 
περιζχουν ςκόνθ κακάου ι περιζχουν ςε αναλογία < 40% κατά βάροσ 
υπολογιηόμενο με βάςθ τθν πλιρθ απολίπανςθ, π.δ.κ.α. 

25.744.045 

2403' Καπνά και υποκατάςτατα του καπνοφ, που ζχουν βιομθχανοποιθκεί, 
κακϊσ και ομογενοποιθμζνα ι αναςχθματιςμζνα καπνά, εκχυλίςματα 
και βάμματα καπνοφ (εκτόσ από ποφρα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα με κομμζνα τα άκρα 

24.975.804 

3901' Ρολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 22.858.231 

8473' Μζρθ και εξαρτιματα (εκτόσ από κιβϊτια, προςτατευτικά καλφμματα 
και παρόμοια είδθ) που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται αποκλειςτικά 
ι κφρια για τισ μθχανζσ ι ςυςκευζσ των κλάςεων 8469 ζωσ 8472, π.δ.κ.α. 

19.995.503 

8502' Συγκροτιματα παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και θλεκτρικοί 
περιςτροφικοί μετατροπείσ 

19.071.841 

2309' Ραραςκευάςματα των τφπων που χρθςιμοποιοφνται για τθ διατροφι 
των ηϊων 

17.839.753 

8708' Μζρθ και εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ, αςτικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνθτα, αυτοκίνθτα φορτθγά οχιματα και αυτοκίνθτα οχιματα 
ειδικϊν χριςεων των κλάςεων 8701 ζωσ 8705, π.δ.κ.α. 

17.773.793 

6403' Υποδιματα που ζχουν τα εξωτερικά πζλματα από καουτςοφκ, πλαςτικι 
φλθ, δζρμα φυςικό ι αναςχθματιςμζνο και το άνω μζροσ από δζρμα 
φυςικό  

17.376.175 

2004' Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα χωρίσ ξίδι, κατεψυγμζνα  16.618.227 

8415' Συςκευζσ τεχνθτοφ κλίματοσ, που αποτελοφνται από ανεμιςτιρα με 
κινθτιρα και διατάξεισ για τθ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ και τθσ 
περιεκτικότθτασ του αζρα ςε υγραςία, ό. ςυμπ. εκείνεσ ςτισ οποίεσ ο 
υγρομετρικόσ βακμόσ δεν μπορεί να ρυκμιςτεί ανεξάρτθτα 

15.883.190 

1209' Σπζρματα, καρποί και ςπόροι για ςπορά  15.832.886 
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4.2.  Χριςιμεσ διευκφνςεισ 

 

ΧΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Ολλανδικι Κυβζρνθςθ www.government.nl 

Κεντρικι Τράπεηα Ολλανδίασ www.dnb.nl 

Στατιςτικι Υπθρεςία www.cbs.nl 

Εμπορικό Επιμελθτιριο www.kvk.nl 

Γραφείο Οικονομικοφ Σχεδιαςμοφ www.cpb.nl 

Υπθρεςία Ξζνων Επενδφςεων www.nfia.nl 

Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου www.hollandtrade.com 

Διαγωνιςμοί Δθμόςιου Τομζα http://aanbestedingskalender.nl  

Υπθρεςία Ολλανδικισ Επιχειρθματικότθτασ http://english.rvo.nl 

Αρχι ελζγχου αςφάλειασ τροφίμων & 
καταναλωτικϊν προϊόντων 

www.vwa.nl 

Σφνδεςμοσ Βιομθχανίασ & Εργοδοτϊν  www.vno-ncw.nl 

Σφνδεςμοσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων www.mkb.nl 

Γραφείο για οικονομικι πολιτικι ανάλυςθ www.cpb.nl 

Ραρατθρθτιριο Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ www.nowt.nl 

Οργανιςμόσ για εφαρμοςμζνθ επιςτθμονικι 
ζρευνα 

www.tno.nl 

Λιμάνι του ότερνταμ www.portofrotterdam.com 

Κοινωνικό και Ρολιτιςτικό γραφείο ςχεδιαςμοφ  
τθσ Ολλανδίασ 

www.scp.nl 

Γραφείο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τθσ Μπενελοφξ www.boip.int 

Στατιςτικι υπθρεςία www.cbs.nl 

Γραφείο διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ www.agentschapnl.nl/octrooicentrum 

Γραφείο επιχειριςεων www.rvo.nl/innovatie 

Τεχνογνωςία για τθν καινοτομία  

και τθν τεχνολογία 
www.rvo.nl/en/nost 

http://www.government.nl/
http://www.dnb.nl/
http://www.cbs.nl/
http://www.kvk.nl/
http://www.cpb.nl/
http://www.nfia.nl/
http://www.hollandtrade.com/
http://aanbestedingskalender.nl/
http://english.rvo.nl/
http://www.vwa.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
http://www.mkb.nl/
http://www.cpb.nl/
http://www.nowt.nl/
http://www.tno.nl/
http://www.portofrotterdam.com/
http://www.scp.nl/
http://www.boip.int/
http://www.cbs.nl/
http://www.agentschapnl.nl/octrooicentrum
http://www.rvo.nl/innovatie
http://www.rvo.nl/en/nost
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Στατιςτικι υπθρεςία www.cbs.nl 

Γραφείο ανάλυςθσ οικονομικισ πολιτικισ www.cpb.nl 

Υπουργείο κοινωνικϊν υποκζςεων και 
απαςχόλθςθσ 

www.goverment.nl/ministries/szw 

Ζνωςθ πανεπιςτθμίων  www.vsnu.nl 

Οργανιςμόσ διεκνισ ςυνεργαςίασ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

www.nuffic.nl 

Υπουργείο εξωτερικϊν www.gοverment.nl/ministries/bz 

Υπουργείο οικονομίασ www.gοverment.nl/ministries/ez 

Γραφείο ξζνων επενδφςεων www.nfia.nl 

Οργάνωςθ επιχειριςεων, που επικεντρϊνεται ςτθ 
βιωςιμότθτα, τθν καινοτομία και τθ διεκνι 
ανάπτυξθ 

www.hollandtradeandinvest.com 

www.rvo.nl 

Υπουργείο οικονομικϊν  www.gverment.nl/ministries/fin 

Εμπορικό επιμελθτιριο www.kvk.nl 

Τεχνολογία τροφίμων www.foodtechholland.nl 

Ομοςπονδία γεωργίασ και κθπευτικισ www.lto.nl 

Οργανιςμόσ χθμικισ βιομθχανίασ www.vnci.nl 

Ολλανδικό ςχζδιο αρχιτεκτονικισ μόδασ www.dutchdfa.com 

Ολλανδικι πλατφόρμα εξαγωγϊν για ολλανδικζσ 
εταιρείεσ κακαρισ  τεχνολογίασ 

www.cleantechholland.nl 

Ερευνθτικό κζντρο ενζργειασ www.ecn.nl 

Ζνωςθ προμθκευτϊν περιβαλλοντικισ τεχνολογίασ www.vlm.fme.nl 

Τομζασ  υψθλισ τεχνολογίασ www.hollandhightech.nl 

Ολλανδικι ζνωςθ φυτικοφ πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ 

www.plantum.nl 

Ολλανδικι δθμοπραςία λουλουδιϊν www.floraholland.com 

GREENPORT. Ολλανδικι αγροτικι ςυνεργαςία www.greenportholland.com 

Βιοεπιςτιμεσ και τομζασ υγείασ  www.lifescienceshealth.com 

http://www.cbs.nl/
http://www.cpb.nl/
http://www.goverment.nl/ministries/szw
http://www.vsnu.nl/
http://www.nuffic.nl/
http://www.gοverment.nl/ministries/bz
http://www.gοverment.nl/ministries/ez
http://www.nfia.nl/
http://www.hollandtradeandinvest.com/
http://www.rvo.nl/
http://www.gverment.nl/ministries/fin
http://www.kvk.nl/
http://www.foodtechholland.nl/
http://www.lto.nl/
http://www.vnci.nl/
http://www.dutchdfa.com/
http://www.cleantechholland.nl/
http://www.ecn.nl/
http://www.vlm.fme.nl/
http://www.hollandhightech.nl/
http://www.plantum.nl/
http://www.floraholland.com/
http://www.greenportholland.com/
http://www.lifescienceshealth.com/
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Holland International Distribution Council (logistics) www.hidc.nl 

Λιμάνι του ότερνταμ www.portofrotterdam.com 

Αεροδρόμιο του Άμςτερνταμ , Schiphol www.schipholgroup.com 

Οργανιςμόσ  νεροφ www.dutchwatersector.com 

Ολλανδικό κζντρο Αξιοπιςτίασ για τθ βιϊςιμθ 
τεχνολογία νεροφ 

www.wetsus.nl 

Ναυπθγικι ζνωςθ www.hme.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hidc.nl/
http://www.portofrotterdam.com/
http://www.schipholgroup.com/
http://www.dutchwatersector.com/
http://www.wetsus.nl/
http://www.hme.nl/

