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1. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1.1. Σύντομη παρουσίαση της χώρας
Οι Κάτω Χώρες, ένα από τα 6 ιδρυτικά κράτη μέλη της ΕΕ, είναι μέλος της ΕΕ από την 1η
Ιανουαρίου 1958. Είναι μέλος της ζώνης του EUR από την 1η Ιανουαρίου 1999 και του
χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995. Σε δημοψήφισμα που διενεργήθηκε το 2005, οι
ολλανδοί ψηφοφόροι απέρριψαν το προτεινόμενο Σύνταγμα της ΕΕ, ενώ το ίδιο είχαν κάνει
τρεις ημέρες νωρίτερα και οι γάλλοι ψηφοφόροι. Η χώρα έχει 26 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (3,5% επί του συνολικού αριθμού των βουλευτών του ΕΚ)1.

Πρωτεύουσα είναι το Άμστερνταμ (όμως έδρα της κυβέρνησης είναι η Χάγη). Η χώρα
διαιρείται σε δώδεκα επαρχίες: Drenthe, Flevoland, Fryslan (Friesland), Gelderland,
Groningen, Limburg, Noord-Brabant (βόρειο Brabant), Noord-Holland (βόρεια Ολλανδία),
Overijssel, Utrecht, Zeeland (Zealand), Zuid-Holland (νότια Ολλανδία).

Σχήμα 1: Χάρτης των Κάτω Χωρών

1 EPP: 5· SD: 3· ECR:2· ALDE:7· GUE:3· Greens/EFA: 2· ENF:4.
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πληθυσμό 16,9 εκατομμύρια κατοίκους το 2015, αντιπροσωπεύει το 3,3% του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ. Η χώρα καλύπτει έκταση 41 540 km² (εκ των οποίων το 18,4%
καλύπτεται από ύδατα). Οι Κάτω Χώρες είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της ΕΕ
μετά τη Μάλτα, με 498,4 κατοίκους/km² (2013)2. Η αναλογία αυτή πλησιάζει εκείνη της
Νότιας Κορέας (501 κάτοικοι/km²), και είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη της Κίνας (141),
της Ιαπωνίας (337) και της Ινδίας (381).

Το επίπεδο αστικοποίησης είναι αρκετά υψηλό, με μόλις το 0,6% του πληθυσμού να ζει κατά
κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές (ενώ σε επίπεδο ΕΕ το συγκεκριμένο μέγεθος αντιστοιχεί
στο 23% του πληθυσμού). Επιπροσθέτως, η μισή έκταση της χώρας βρίσκεται κάτω από τη
στάθμη της θάλασσας, με αποτέλεσμα μια από τις βασικές ανησυχίες των Ολλανδών να είναι
η αντιμετώπιση των πλημμυρών. Η έκθεση στις πλημμύρες αναμένεται να αυξηθεί λόγω της
κλιματικής αλλαγής και της αστικής ανάπτυξης περιοχών επιρρεπών σε πλημμύρες. Το κλίμα
είναι ήπιο και ωκεάνιο· σπανίζουν τα φαινόμενα ακραίας ζέστης και κρύου.

Οι Κάτω Χώρες συγκαταλέγονται μεταξύ των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ. Αποτελούν την
7η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ όσον αφορά το ΑΕγχΠ και αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕγχΠ
της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) είναι κατά 30%
υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε περίπου
7% τον Οκτώβριο του 2015 (έναντι του 9,3% σε επίπεδο ΕΕ και του 10,7% για τη ζώνη του
ευρώ). Το 10% του πληθυσμού βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, σε σύγκριση με το 16%
του συνόλου των Ευρωπαίων.

Ωστόσο, η χώρα εξέρχεται σταδιακά από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης. Η οικονομική
ανάπτυξη στη χώρα την περίοδο 2008-2014 ήταν αρνητική και σχεδόν μηδενική. Ωστόσο,
από τις τελευταίες στατιστικές προκύπτει ότι, για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, η οικονομία
παρουσιάζει σημάδια ανάπτυξης. Το ΑΕγχΠ έχει υπερβεί πλέον τα προ της ύφεσης επίπεδα
(Σχήμα 2). Οι εξαγωγές αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της
ολλανδικής οικονομίας.

2 Η μέση αναλογία στην ΕΕ είναι 116,4 κάτοικοι/km² (2013).
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Σχήμα 2: Ολλανδικό ΑΕγχΠ (2008=100· όγκος, προσαρμοσμένο στις εποχικές
διακυμάνσεις)

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών, 2015.

1.2. Επισκόπηση του πολιτικού συστήματος
Το πολίτευμα των Κάτω Χωρών είναι κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία. Βάσει του
ολλανδικού Συντάγματος του 1848 ιδρύθηκε ένα αποκεντρωμένο ενιαίο κράτος
αποτελούμενο από την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο
περιλαμβάνει τις δώδεκα προαναφερθείσες επαρχίες και τους δήμους (403 gemeenten).

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, την ευθύνη της διακυβέρνησης φέρουν οι υπουργοί –όχι ο
μονάρχης– οι οποίοι λογοδοτούν στο κοινοβούλιο για την άσκηση της κυβερνητικής
πολιτικής.

Το ολλανδικό κοινοβούλιο ονομάζεται «Γενική Συνέλευση» (Staten-Generaal). Αποτελείται
από δύο σώματα, τα ακόλουθα: τη Γερουσία (Eerste Kamer der Staten-Generaal – δεν
εκλέγεται απευθείας από τον ολλανδικό λαό) και τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Tweede
Kamer der Staten-Generaal).

Στις ολλανδικές εκλογές της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 ενισχύθηκε το φιλοευρωπαϊκό κέντρο.
Το Κόμμα του Λαού για Ελευθερία και Δημοκρατία (VVD) κατέλαβε 41 από τις 150 έδρες στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ το Εργατικό Κόμμα (PvdA) κατέλαβε 39 έδρες. Από τις
εκλογές αυτές προέκυψε συμφωνία συνασπισμού μεταξύ του VVD και του PvdA.

Η ολλανδική κυβέρνηση αποτελείται από τον βασιλιά (Willem-Alexander) και τους
υπουργούς. Το υπουργικό συμβούλιο των Κάτω Χωρών αποτελείται από τους υπουργούς και
τους υφυπουργούς. Το ολλανδικό υπουργικό συμβούλιο αποτελείται από 13 υπουργούς και
επτά υφυπουργούς, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Mark Rutte (VVD). Ο κ.
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Rutte προεδρεύει του υπουργικού συμβουλίου και ασκεί καθήκοντα Υπουργού Γενικών
Υποθέσεων. Διατελεί πρωθυπουργός από το 2010 (πρώτα στην κυβέρνηση Rutte-Verhagen,
από το 2010 έως το 2012, και στη συνέχεια στην κυβέρνηση Rutte-Asscher από τον
Νοέμβριο του 2012).

Στη συμφωνία συνασπισμού3 περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ο στόχος μείωσης του
κανονιστικού φόρτου στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Υπουργός Γεωργίας
είναι ο Martijn van Dam (PvdA), ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 3 Νοεμβρίου 2015.

Η μερίδα του πληθυσμού των Κάτω Χωρών που εμπιστεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην ΕΕ (μεταξύ 40% και 47%), μετά το Βέλγιο (47%) και τη
Δανία4. Η εν λόγω κατάσταση αντανακλά ένα σχετικά υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στους
πολιτικούς της χώρας, σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες.

1.3. Η ολλανδική προεδρία της ΕΕ
Οι Κάτω Χώρες άσκησαν την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 11 φορές κατά την περίοδο
1960-2004. Η χώρα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου έως
την 30ή Ιουνίου 2016.

Οι βασικές αρχές5 της ολλανδικής προεδρίας είναι οι ακόλουθες: μια Ένωση που θα εστιάζει
στα ουσιαστικά σημεία και θα προσθέτει αξία σε όσα μπορούν και πρέπει να κάνουν τα ίδια
τα κράτη μέλη (βελτίωση της νομοθεσίας), καινοτόμος ανάπτυξη και θέσεις εργασίας (βασική
προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων εργασίας· άρση φραγμών για την καινοτομία στην
εσωτερική αγορά· διασφάλιση ότι όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία θα εστιάζουν περισσότερο στην
καινοτομία, και τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας αξιοποιώντας όλα τα ευρωπαϊκά
ταμεία και προγράμματα· ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας· ενθάρρυνση της εθνικής
πολιτικής μεταρρύθμισης), και σύνδεση με τους πολίτες (ενίσχυση της δημοκρατικής
νομιμότητας, ιδίως μέσω της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων).

Ιδίως όσον αφορά τη γεωργία, στόχος των Κάτω Χωρών είναι να προωθήσουν τη βιώσιμη,
κλιματολογικά έξυπνη, αποδοτική από πλευράς πόρων, φιλική προς τα ζώα γεωργία, η οποία
θα διασφαλίσει ασφαλή, αξιόπιστη παραγωγή τροφίμων για τους εννέα δισεκατομμύρια
κατοίκους του πλανήτη το 20506. Ειδικότερα, η ολλανδική προεδρία προτίθεται να εστιάσει
στα εξής σημεία:

 Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και σύννομες πρακτικές.
 Απλούστευση της ΚΓΠ. Οι Κάτω Χώρες επιθυμούν να ξεκινήσουν συζήτηση σχετικά

με την ΚΓΠ μετά το 2020.
 Κανονισμοί για τη βιολογική παραγωγή και τους κτηνιατρικούς και

φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.
 Ανάπτυξη των αγορών γεωργικών προϊόντων.

3 Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.government.nl/government/contents/coalition-
agreement/sustainable-growth-and-innovation

4 The Netherlands on the European Scale 2016, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών.
5 Η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η ενεργειακή ένωση και μια ισχυρότερη ΕΕ στον

κόσμο είναι οι βασικές προτεραιότητες επί των οποίων συμφώνησαν στο τέλος του 2015 οι τρεις προσεχείς
προεδρίες για την περίοδο Ιανουάριος 2016-Ιούνιος 2017 (Κάτω Χώρες, Σλοβακία και Μάλτα). Το πλήρες
πρόγραμμα διατίθεται στη διεύθυνση: http://english.eu2016.nl/binaries/eu2016-
en/documents/publications/2015/12/30/trio-programme-2016-17/st-15258-2015-init-en.pdf

6 Επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ουσιαστικές
προετοιμασίες για την ολλανδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 2016
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 Καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.
 Εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων.
 Δικαιώματα των δημιουργών νέων ποικιλιών φυτών: πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό

για αναπαραγωγικές δραστηριότητες.

Ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον, οι Κάτω Χώρες θεωρούν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερο
συνεπείς και λειτουργικές περιβαλλοντικές οδηγίες. Για παράδειγμα, η ολλανδική προεδρία
θα εστιάσει στα ακόλουθα θέματα:

 Παρακολούθηση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP21, Δεκέμβριος
2015).

 Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (ΕΑΟΕ) για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
 Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία.
 Η πρωτοβουλία «Make it work» με στόχο μια περισσότερο συνεπή και

αποτελεσματική περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.
 Ευρωπαϊκή υλοποίηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, την
οποία δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2015, η ολλανδική προεδρία
θα διοργανώσει επίσης διεθνές συνέδριο για μια διαχρονική περιβαλλοντική πολιτική
προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να συζητήσουν τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
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2. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Τα πλεονεκτήματα του ολλανδικού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι οι φυσικές
συνθήκες που επιτρέπουν μεγάλη ποικιλία γεωργικών δραστηριοτήτων, ανθεκτικές δομές
πρωτογενούς παραγωγής των οικογενειακών επιχειρήσεων και εργατικό δυναμικό με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο, ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού και ισχυρό διεθνή
προσανατολισμό. Η πλειονότητα των ολλανδικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν
μέρος «κάθετων συστημάτων». Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνδέονται κυρίως με το
υψηλό κόστος της γης και της εργασίας, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα ως προς τις
τιμές, τους ρυθμιστικούς περιορισμούς σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και το
περιβάλλον, καθώς και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

2.1. Επισκόπηση του τομέα
Οι εκτάσεις που προορίζονται για γεωργία (18 723 km²) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από
το ήμισυ του συνόλου του ολλανδικού εδάφους (περίπου 55%). Τα δύο τρίτα των
γεωργικών εκτάσεων χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι (54%) και για καλλιέργεια
κτηνοτροφικών φυτών (13%). Άλλες αροτραίες καλλιέργειες αντιστοιχούν στο 28% της
περιοχής, η υπαίθρια καλλιέργεια κηπευτικών αντιστοιχεί στο 5% και η καλλιέργεια
κηπευτικών σε θερμοκήπια στο 0,5% (Σχήμα 3) Οι τιμές των αρόσιμων εκτάσεων είναι
εξαιρετικά υψηλές (περίπου 50 000 EUR ανά εκτάριο).

Σχήμα 3: Ανάπτυξη των γεωργικών γαιών στις Κάτω Χώρες

Πηγή: ΟΟΣΑ, 2015.

Οι γεωργικές εκτάσεις μειώθηκαν κατά 7% μεταξύ του 2000 και του 2013, κυρίως λόγω της
αστικοποίησης (Σχήμα 4). Μειώνεται επίσης σταδιακά ο αριθμός των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και η απασχόληση. Παρατηρείται τάση προς μεγαλύτερες και περισσότερο
εξειδικευμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις: στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, η ολλανδική
γεωργία μεταμορφώθηκε από ένα σύστημα αποτελούμενο από μεικτές, μικρής κλίμακας
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση εργασίας σε ένα υψηλής
εξειδίκευσης σύστημα εντατικής καλλιέργειας.



Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής

12

Τεχνολογίες εξοικονόμησης εργασίας, μεταφορά γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή, στην
περίπτωση εκμεταλλεύσεων που δεν βασίζονται στην καλλιέργεια, το κόστος των
υποχρεωτικών επενδύσεων ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς
κανονισμούς και τους κανονισμούς για την καλή διαβίωση των ζώων.

Σχήμα 4: Επιλεγμένοι δείκτες για τον γεωργικό τομέα στις Κάτω Χώρες, σύγκριση
μεταξύ 2000 και 2013

2000 2013 % μεταβολή

Έκταση γεωργικών γαιών (εκτάρια) 1 975 000 1 848 000 -7%
Απασχόληση (ετήσια λειτουργούσα
μονάδα) δεν διατίθεται 160 500

-30% (βάσει
του αριθμού
των ατόμων)

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων 97 389 67 481 -31%
Εκ των οποίων αροτραίες καλλιέργειες 14 799 12 142 -18%
Εκ των οποίων εκμεταλλεύσεις παραγωγής
οπωροκηπευτικών και μανιταριών σε
θερμοκήπια

8 804 3 794 -57%

Εκ των οποίων εκμεταλλεύσεις
γαλακτοπαραγωγής

23 280 17 001 -27%

Εκ των οποίων άλλες κτηνοτροφικές
χορτολιβαδικές εκμεταλλεύσεις

20 208 17 757 -12%

Εκ των οποίων εκμεταλλεύσεις εντατικής
κτηνοτροφίας

12 058 6 744 -44%

Πηγή: ΟΟΣΑ, βάσει στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας των Κάτω Χωρών, 2015.

Το πραγματικό εισόδημα συντελεστών ανά ετήσια μονάδα γεωργικής εργασίας αυξήθηκε
κατά 56% από το 2005 (19% στην ΕΕ-15 και 34% στην ΕΕ των 28). Το εισόδημα από πηγές
εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης αντιπροσωπεύει, κατά μέσο όρο, περίπου το ένα τρίτο
του εισοδήματος του κατόχου. Επιπλέον, το εισόδημα από μη γεωργικές δραστηριότητες στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ψυχαγωγία, άμεση πώληση) έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει
περιορισμένο.

Ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στη χώρα διαδραματίζουν οι συνεταιρισμοί, όχι μόνο στο πρώτο
στάδιο μετασχηματισμού αλλά και στην εμπορία των προϊόντων.

Σχήμα 5: Συνεταιρισμοί στον γεωργικό τομέα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (%)

Τομέας 2000 2010 2000 2010
Γεωργικές εισροές 25 15 δεν διατίθεται δεν διατίθεται

Αναπαραγωγή χοίρων 1 1 δεν διατίθεται 85
Αναπαραγωγή βοοειδών 1 1 90 80-90

Ζάχαρη 3 2 63 100
Επεξεργασία

γαλακτοκομικών προϊόντων
5 5 83 86

Φρούτα και λαχανικά 15 19 71 95
Άνθη 6 3 95 95

Πηγή: ΟΟΣΑ, 2015.
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Η γεωργία, το κυνήγι και η αλιεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% του ολλανδικού ΑΕγχΠ
(1,7% σε επίπεδο ΕΕ). Η συνολική δομή των «γεωργικών προϊόντων διατροφής»,
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των γεωργικών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων τροφίμων (παραγωγή, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή υλικού)
αντιπροσωπεύει περίπου το 8,5% του συνολικού ΑΕγχΠ και της απασχόλησης. Η
κτηνοτροφία σε χορτολιβαδικές εκτάσεις αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο υποτομέα όσον
αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση (Σχήμα 6).

Σχήμα 6: Ποσοστό συμμετοχής των διαφόρων υποτομέων στη δομή των
γεωργικών προϊόντων διατροφής, σε προστιθέμενη αξία και
απασχόληση (1995-2011)

Πηγή: ΟΟΣΑ, 2015.

Η βιολογική γεωργία διαδραματίζει σχετικά μικρότερο ρόλο στη χώρα: αφορά μόνο το 2,7%
των αρόσιμων εκτάσεων (5,6% σε επίπεδο ΕΕ), το 1,5% των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
(3,3% σε επίπεδο ΕΕ), και το 0,5% των χοίρων (0,6% σε επίπεδο ΕΕ). Η ανάπτυξη που
σημειώθηκε τα τελευταία τριάντα έτη έχει επιβραδυνθεί.

Οι τιμές των ειδών διατροφής είναι κατά 3% χαμηλότερες στις Κάτω Χώρες σε σύγκριση με
τον μέσο όρο της ΕΕ (ωστόσο οι τιμές του κρέατος είναι κατά 20% υψηλότερες σε σύγκριση
με τον μέσο όρο της ΕΕ).
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2.2. Γεωργικοί τομείς, με έμφαση στον ολλανδικό γαλακτοκομικό
τομέα

2.2.1. Ο ολλανδικός γαλακτοκομικός τομέας

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν 1,7 εκατομμύρια αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, και η μέση
εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγής διαθέτει 85 αγελάδες. Περίπου 300 εκμεταλλεύσεις έχουν
250 ή περισσότερες αγελάδες. Η μέση ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 8 100 λίτρα ανά
αγελάδα γαλακτοπαραγωγής, δηλαδή 22 λίτρα ανά αγελάδα ημερησίως. Στο Σχήμα 7
απεικονίζεται η ιστορική ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής στη χώρα.

Σχήμα 7: Η εξέλιξη του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων στις Κάτω Χώρες
(1960-2000)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ΕΤΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
(ΕΚΤΑΡΙΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑ

ΑΓΕΛΑΔΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

1961-1965 14 4,12 18

Ευρείας κλίμακας
εισαγωγή αρμεκτικών

μηχανών, τεχνητή
σπερματέγχυση

1966-1970 16 4,350 22

Μεγαλύτερη χρήση
λιπασμάτων σε
χορτολιβαδικές

εκτάσεις, εξειδίκευση
στα γαλακτοκομικά

προϊόντα

1971-1975 20 4,875 34

Δεξαμενές ψύξης του
γάλακτος, από σανό

έως ενσίρωση
χόρτου, ελεύθερος

σταβλισμός με
ατομικές θέσεις ζώων

1976-1980 22 5,340 48

Σίτιση με αραβόσιτο,
ζωοτροφή

μεγαλύτερης
συμπύκνωσης

1981-1985 25 5,700 54

Αναγνώριση
αγελάδων για

μεμονωμένη σίτιση,
ευρείας κλίμακας
χρήση της ράτσας
Holstein-Friesian

1986-1990 29 6,575 49
Μεταμόσχευση

εμβρύου

1991-1995 31 6,975 51
Περιβαλλοντική
προστασία (π.χ.
έγχυση κοπριάς)

1996-2000 35 7,525 55
Εισαγωγή αρμεκτικών

ρομπότ
Πηγή: van der Heide et al., 2011.
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Ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε ολόκληρη τη χώρα. Το 70%
των αγελάδων σιτίζονται σε βοσκότοπους. Τα υψηλότερα ποσοστά βοοειδών
γαλακτοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής απαντούν στις τυρφώδεις περιοχές των επαρχιών της
Ουτρέχτης, της βόρειας και της νότιας Ολλανδίας. Οι περιοχές του ανατολικού και βόρειου
Brabant και του βόρειου Limburg είναι περιοχές εντατικής κτηνοτροφίας, ενώ οι εκτάσεις
χρησιμοποιούνται κυρίως για κτηνοτροφικές καλλιέργειες και για διασπορά κοπριάς. Τα
ρομποτικά αρμεκτικά συστήματα έχουν καταστήσει πολύ δυσκολότερη την ελεύθερη βοσκή,
δεδομένου ότι οι αγελάδες που αρμέγονται με αυτόματο σύστημα συνήθως αρμέγονται με
μεγαλύτερη συχνότητα, έως και τρεις φορές ημερησίως.

Η σημαντική μείωση του αριθμού των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μετά το 1984 (Σχήμα
8) οφείλεται στην εισαγωγή γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι εν λόγω
ποσοστώσεις έχουν περιορίσει την ανάπτυξη της παραγωγής γάλακτος στη χώρα. Οι
παραδόσεις γάλακτος εξακολούθησαν να υπερβαίνουν τις εθνικές ποσοστώσεις, και οι Κάτω
Χώρες υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εισφορά επί του πλεονάσματος κατά τα τελευταία
δέκα έτη, εκτός από τις περιόδους 2005/06 και 2012/13. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών
προϊόντων έχουν αυξήσει τη μειωμένη χρήση εισροών (π.χ. η εισροή εργασίας μειώθηκε
κατά 22% μεταξύ του 2001 και του 2012).

Σχήμα 8: Εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής στις Κάτω Χώρες (1984-2014)

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών, 2015.

Σχεδόν η συνολική ποσότητα γάλακτος παραδίδεται σε γαλακτοβιομηχανίες. Το ήμισυ της εν
λόγω ποσότητας μετατρέπεται σε τυρί, το 10% σε γάλα προς κατανάλωση, και το υπόλοιπο
χρησιμοποιείται για την παραγωγή βουτύρου, κρέμας γάλακτος, γιαουρτιού, επιδορπίων,
παγωτού, συμπυκνωμένου γάλακτος και γάλακτος σε σκόνη. Η αξία παραγωγής του
γάλακτος φθάνει τα 5 δισεκατομμύρια EUR (18% της συνολικής αξίας παραγωγής). Κατά
την περίοδο 1995-2014 παρατηρήθηκε συνολική αυξητική τάση στην αξία του γάλακτος, με
διακυμάνσεις που οφείλονταν κυρίως στις εξελίξεις όσον αφορά τις τιμές του γάλακτος. Ο
ολλανδικός τομέας των γαλακτοκομικών αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της συνολικής
παραγωγής της ΕΕ.

2.2.1. Άλλοι γεωργικοί τομείς
Στο Σχήμα 9 και στο Σχήμα 10 κατωτέρω απεικονίζονται τα πρόσφατα στοιχεία για την
κτηνοτροφία στις Κάτω Χώρες.
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Σχήμα 9: Η κτηνοτροφία στις ολλανδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2011-2014,
1 000 ζώα)

1 000 ζώα 2011 2012 2013 2014
Ζώα βοσκής

Αιγοειδή 380 397 413 431
Άλογα και πόνεϋ 137 132 131 127
Βοοειδή 3 885 3 879 3 999 4 068
Πρόβατα 1 088 1 043 1 034 959

Ζώα που δεν βόσκουν
Κοτόπουλα 96 919 95 273 97 719 103 039
Άλλα πουλερικά
(συμπεριλαμβάνονται
πάπιες, γαλοπούλες)

2 324 1822 1709 1699

Κουνέλια 302 327 311 321
Γουνοφόρα ζώα 978 1031 1031 1003
Χοίροι 12 429 12 234 12 212 12 238

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών.

Σχήμα 10: Μέσος αριθμός ζώων ανά γεωργική εκμετάλλευση (2 000 = 100)

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών.

Οι Κάτω Χώρες αποτελούν σημαντικό παραγωγό φρούτων και λαχανικών. Για παράδειγμα, η
παραγωγή αχλαδιών αντιστοιχεί στο 25% της παραγωγής αχλαδιών στην ΕΕ, ενώ η χώρα
αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό κρεμμυδιών. Το 2014 η απόδοση της καλλιέργειας
μήλων ήταν η δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία (353 000 τόνοι), ενώ πολύ μεγάλη επίσης
ήταν η απόδοση της καλλιέργειας αχλαδιών (349 000 τόνοι). Μεταξύ του 1980 και του
2014, οι εκτάσεις καλλιέργειας μηλιών μειώθηκαν από 17 200 σε 7 900 εκτάρια, ενώ οι
εκτάσεις καλλιέργειας αχλαδιών αυξήθηκαν από 5 700 σε 8 600 εκτάρια. Σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ): ποσοστό μεγαλύτερο του 90% της
συνολικής παραγωγής φρούτων και λαχανικών πωλείται μέσω των ΟΠ. Ωστόσο, το ποσοστό
των μελών των ΟΠ επί του συνόλου των γεωργών που δραστηριοποιούνται στον τομέα είναι
μόλις 68%.
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Μεταξύ των λαχανικών που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια συγκαταλέγονται κυρίως οι
ντομάτες (περίπου στα μισά θερμοκήπια), οι πιπεριές (ένα τρίτο), τα αγγούρια (16%) και οι
μελιτζάνες.

Τα ολλανδικά λαχανικά και τα κηπευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% της
συνολικής παραγωγής της ΕΕ στον τομέα (σε αξία), οι πατάτες περίπου το 13% και τα
ζαχαρότευτλα περίπου το 8%.

Σχήμα 11: Βασικές αροτραίες καλλιέργειες στις Κάτω Χώρες (2011-2014,
εκατομμύρια κιλά)

Εκατομμύρια κιλά 2011 2012 2013 2014
Πατάτες, εδώδιμες 3 857 3 384 3 481 3 871
Πατάτες, σπόρος 1 313 1 479 1 400 1 475
Πατάτες προς μεταποίηση 2 163 1 904 1 695 1 754
Ζαχαρότευτλα 5 858 5 735 5 727 6 822
Κρεμμύδια 1 582 1 330 1 200 1 220
Σίτος 1 175 1 302 1 335 1 304
Κριθάρι 205 206 208 197
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος 10 559 10 670 10 268 10 788
Γλυκό καλαμπόκι 204 191 185 173

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών, 2015.

2.3. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωργίας
Η γεωργία έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις Κάτω Χώρες, δεδομένου ότι η
ολλανδική γεωργία είναι εξαιρετικά εντατική ως προς τις εισροές, την εργασία και το
κεφάλαιο. Αφορά κυρίως τα συστήματα εντατικής κτηνοτροφίας και καλλιέργειας
οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου. Οι μεταβολές όσον αφορά την εξειδίκευση, την
εντατικοποίηση και την αυξημένη κλίμακα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν επηρεάσει
αρνητικά την προσφορά γεωργοπεριβαλλοντικών δημόσιων αγαθών.

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις οφείλονται στις εκπομπές θρεπτικών ουσιών στην ατμόσφαιρα,
στο έδαφος και στους υδάτινους όγκους (π.χ. εκπομπές αμμωνίας που συνδέονται με τη
χρήση λιπασμάτων και με κτηνοτροφικές δραστηριότητες), στη χρήση παρασιτοκτόνων,
στην πίεση που ασκούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη βιοποικιλότητα. Στο Σχήμα
12 απεικονίζονται οι πλέον πρόσφατες τάσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών δημόσιων
αγαθών στις Κάτω Χώρες. Η προσφορά ορισμένων από τα εν λόγω αγαθά παρουσιάζει
βελτίωση (π.χ. ποιότητα των υδάτων, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου7, ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα), ωστόσο η κατάσταση ορισμένων άλλων αγαθών παρουσιάζει
επιδείνωση.

Από τις εκθέσεις προκύπτει ότι η πρόοδος των γεωργοπεριβαλλοντικών επιδόσεων
επιβραδύνθηκε, ή ακόμη και επιδεινώθηκε στην περίπτωση της βιοποικιλότητας. Για
παράδειγμα, ο δείκτης πτηνών του αγρού μειώθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% την
τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, μεγάλες εκτάσεις γης είναι ευπαθείς σε συμπύκνωση του
εδάφους (π.χ. μέσω της χρήσης βαρέων μηχανημάτων υπό καιρικές συνθήκες με βροχή ή
υγρασία).

7 Τον Ιούνιο του 2015, το Πρωτοδικείο της Χάγης εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρέωσε την κυβέρνηση να
επιβάλει αυστηρότερες πολιτικές για το κλίμα και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25%
το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 (στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί σε μείωση των
εκπομπών κατά 17%).
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Σχήμα 12: Τάσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών δημόσιων αγαθών στις Κάτω Χώρες

Πηγή: ΟΟΣΑ, 2015.
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2.4. Έμφαση στο εμπόριο
Οι Κάτω Χώρες παρουσιάζουν εμπορικό πλεόνασμα αγαθών το οποίο ανέρχεται σε 62,7
δισεκατομμύρια EUR (το 2014 – πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο πλεόνασμα μετά τη
Γερμανία). Τα χημικά προϊόντα, τα τρόφιμα (λαχανικά, τυρί και βρεφικό γάλα σε σκόνη), τα
μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφορών αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπορικά πλεονάσματα.
Η γεωγραφική θέση της χώρας, στην καρδιά της βορειοδυτικής Ευρώπης, έχει ενισχύσει τον
ρόλο της στο διεθνές εμπόριο. Σχεδόν το 15% των εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ
πραγματοποιείται στους ολλανδικούς λιμένες, ενώ το Ρότερνταμ είναι ο μεγαλύτερος λιμένας
εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη.

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αντιπροσωπεύουν αφενός ένα υψηλό ποσοστό
επί του συνόλου των ολλανδικών εξαγωγών (13% το 2013) και αφετέρου ποσοστό μεταξύ
του ενός τρίτου και του ημίσεως του ολλανδικού εμπορικού πλεονάσματος, ανάλογα με το
έτος. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά, η ανθοκομία και τα
καλλωπιστικά φυτά, τα επεξεργασμένα προϊόντα αποτελούν τα βασικά εξαγόμενα προϊόντα.
Επιπλέον, η χώρα εξάγει τεχνολογίες και τεχνογνωσία.

Η ΕΕ αποτελεί προορισμό για περίπου το 80% των ολλανδικών εξαγωγών γεωργικών
προϊόντων, και πηγή για περίπου το 60% των ολλανδικών εισαγωγών γεωργικών
προϊόντων. Η πλειονότητα των εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων πωλούνται στη Γερμανία
(φρούτα και λαχανικά, καλλωπιστικά φυτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αβγά και κρέας), στο
Βέλγιο, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Γερμανία να αποτελεί τον
σημαντικότερο εμπορικό εταίρο τόσο για τις εξαγωγές όσο και για τις εισαγωγές γεωργικών
προϊόντων. Τα έσοδα από τις εξαγωγές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της
προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης στις δομές των γεωργικών προϊόντων διατροφής.
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Σχήμα 13: Ολλανδικές εισαγωγές και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ και
σε τρίτες χώρες ανά προϊόν, 2012 και 2014 (δισεκατομμύρια EUR)

Πηγή: LEI Wageningen, 2015.
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Η ανταγωνιστική θέση των Κάτω Χωρών στις παγκόσμιες αγορές δικαιολογείται, μεταξύ
άλλων, λόγω των σχετικά χαμηλών τιμών των ολλανδικών γεωργικών προϊόντων. Οι
ολλανδικές αλυσίδες γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι πολύ καλά ενταγμένες στις
παγκόσμιες αλυσίδες αξιών, και η ολλανδική γεωργία βασίζεται κυρίως στο εισαγωγικό
εμπόριο πρώτων υλών και στο εξαγωγικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων.

Για παράδειγμα, η χώρα βασίζεται στις εισαγωγές σόγιας για ζωοτροφές, οι οποίες αποτελούν
εισροές ζωικής παραγωγής (γάλα και κρέας) που στη συνέχεια εξάγονται στις παγκόσμιες
αγορές.

Σχήμα 14: Τα 20 ολλανδικά γεωργικά προϊόντα διατροφής με το μεγαλύτερο
ποσοστό εξαγωγών (2010)

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ (%)
ΑΞΙΑ

(ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ)

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1 601 Βολβοί
λουλουδιών 76,1 0,3 1,1 1

2 603 Κομμένα άνθη 50,5 0,9 3,7 3,1
3 602 Φυτά 48,6 0,8 3,3 2,8
4 1805 Σκόνη κακάο 39,7 0,2 0,9 0,8
5 707 Αγγούρια 38 0,1 0,5 0,4
6 1803 Πάστα κακάο 37,4 0,2 0,7 0,4
7 1804 Βούτυρο κακάο 35,4 0,3 1,4 1
8 103 Χοίροι 32 0,3 1,2 1
9 407 Αβγά 29,6 0,2 0,8 0,6
10 702 Ντομάτες 27,5 0,4 1,7 1,4
11 1209 Σπόροι 24,4 0,3 1,2 0,8

12 2004
Άλλα
επεξεργασμένα
λαχανικά

24 0,3 1,3 1

13 701 Πατάτες 23,8 0,2 0,8 0,5
14 2402 Πούρα και τσιγάρα 20,7 0,8 3,3 2,8
15 2203 Μπύρα 17,5 0,4 1,8 1,6
16 210 Χοιρινό κρέας 16,6 0,1 0,6 0,3
17 703 Κρεμμύδια 14,2 0,2 0,8 0,6
18 2309 Ζωοτροφές 14 0,6 2,5 1,8
19 406 Τυρί 13,5 0,8 3,2 2,4
20 201 Μοσχαρίσιο κρέας 13,2 0,5 2,2 1
Σύνολο 20 κορυφαίων προϊόντων 22,8 7,9 33 25,3

Πηγή: ΟΟΣΑ, 2015.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι επανεξαγωγές (δηλαδή τα εισαγόμενα προϊόντα που
έχουν υποστεί επεξεργασία έως ένα βαθμό και στη συνέχεια πωλούνται στην εξαγωγική
αγορά) αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των ολλανδικών εξαγωγών.
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3. Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

3.1. Ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ στις Κάτω Χώρες

3.1.1. Άμεσες ενισχύσεις
Το 2014, οι άμεσες ενισχύσεις ανήλθαν σε 805,6 εκατομμύρια EUR (δηλαδή περίπου στο 2%
των άμεσων ενισχύσεων για ολόκληρη την ΕΕ), και κατανεμήθηκαν σε περίπου 50 500
δικαιούχους8. Το 2013, το 50% των δικαιούχων έλαβαν λιγότερα από 10 000 EUR ετησίως.
Οι επιλογές που έγιναν από τις Κάτω Χώρες όσον αφορά τη θέσπιση νέων συστημάτων
άμεσων ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020 θα επηρεάσουν την εν λόγω κατανομή
(βλέπε ειδική ενότητα κατωτέρω).

Σχήμα 15: Κατανομή δικαιούχων και άμεσων ενισχύσεων στις Κάτω Χώρες με
βάση το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που ελήφθησαν (χιλιάδες
EUR), οικονομικό έτος 2013

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014.

3.1.2. Μέτρα για την αγορά
Το 2014, η ΕΕ δαπάνησε περίπου 33,8 εκατομμύρια EUR στις Κάτω Χώρες για μέτρα που
αφορούν την αγορά (δηλαδή περίπου το 1,4% των συνολικών μέτρων για την αγορά στην
ΕΕ, Σχήμα 16), κυρίως στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών (οργανώσεις
παραγωγών, σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης προϊόντων στα σχολεία) με 29,2
εκατομμύρια EUR. Δύο άλλες σημαντικές δαπάνες του εν λόγω προϋπολογισμού είναι τα
μέτρα προώθησης (2,7 εκατομμύρια EUR) και τα μέτρα για τον γαλακτοκομικό τομέα
(παρέμβαση και σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης προϊόντων στα σχολεία, 1,6
εκατομμύρια EUR). Με την πάροδο των χρόνων, το ποσό αυτό περιορίστηκε, δεδομένου ότι
η ΚΓΠ μείωσε σταδιακά τις δαπάνες της για μέτρα που αφορούν την αγορά, περιορίζοντάς
τες στον ρόλο ενός «δικτύου ασφαλείας» για τους γεωργούς της ΕΕ.

8 Σχήμα για τους δικαιούχους του 2013.
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Σχήμα 16: Δαπάνες της ΚΓΠ στις Κάτω Χώρες (πρώτος πυλώνας, δεσμεύσεις, ευρώ)

Financial Year
2012

Financial Year
2013

Financial Year
2014

Market measures Market measures Market measures
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

75 530 830
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

76 029 204
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

29 225 581

Cereals (intervention for starch) 10 370 475
Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and

3 118 048 Promotion measures 2 712 174

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

8 003 795 Promotion measures 3 033 463

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

1 651 325

Promotion measures 3 337 279
Pigmeat, eggs and poultry,
beekeeping and other animal
products (mainly aid for bee-

320 065
Aid for bee-keeping, refunds for
poultry meat

181 426

Other market measures 9 038 042 Other market measures 1 985 619 Other market measures 74 858
Total Market measures 2012
(Netherlands)

106 280 421 Total Market measures 2013
(Netherlands)

84 486 399 Total Market measures 2014
(Netherlands)

33 845 364

Total Market measures (EU) 3 406 012 198 Total Market measures (EU) 3 193 228 900 Total Market measures (EU) 2 478 674 849
Share Netherlands 3,1% Share Netherlands 2,6% Share Netherlands 1,4%
Direct aids (Total Netherlands
2012)

819 962 982 Direct aids (Total Netherlands
2013)

822 950 855 Direct aids (Total Netherlands
2014)

805 799 539

Direct aids (Total EU) 40 880 030 201 Direct aids (Total EU) 41 658 276 626 Direct aids (Total EU) 41 659 679 434
Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 1,9%

Πηγή: Θεματικό Τμήμα B_AGRI, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δαπάνες που αφορούν τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στις Κάτω Χώρες ακολούθησαν
τη γενική πτωτική τάση που παρατηρείται σε επίπεδο ΕΕ (Σχήμα 17), δεδομένου ότι οι
μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν περιορίσει το εύρος των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Για
παράδειγμα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του καθεστώτος της ΕΕ για τα φρούτα και τα
λαχανικά, που πραγματοποιήθηκε το 2007, καταργήθηκαν οι εξαγωγικές επιδοτήσεις.
Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της πλέον πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, οι επιστροφές κατά
την εξαγωγή σε επιλέξιμους τομείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση
σοβαρών κρίσεων της αγοράς.

Το 2012, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή αξιοποιήθηκαν στις Κάτω Χώρες για το βόειο
κρέας (0,8 εκατομμύρια EUR), το χοιρινό κρέας (37 500 EUR) και για τα προϊόντα που δεν
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι (3,3 εκατομμύρια EUR), το 2013 για το βόειο κρέας (9
800 EUR), το χοιρινό κρέας (4 500 EUR) και για τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι (1,6 εκατομμύρια EUR), και το 2014 για τα βοοειδή (75 000 EUR) και για το
κρέας πουλερικών (16 300 EUR).
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Σχήμα 17: Επιστροφές κατά την εξαγωγή στις Κάτω Χώρες και την ΕΕ

Πηγή: Θεματικό Τμήμα B_AGRI, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3.1.3. Ανάπτυξη της υπαίθρου
Περίπου 102 εκατομμύρια EUR δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη της υπαίθρου στις Κάτω
Χώρες το 2013. Από τα πλέον πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (για την περίοδο 2007-2013)
προκύπτει ότι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου στις
Κάτω Χώρες ήταν 79% (ενισχύσεις στο τέλος του 2013, σε σύγκριση με τη συνολική
κατανομή για τη χώρα για την περίοδο 2007-2013), δηλαδή σχεδόν ίδιο με τον μέσο όρο
της ΕΕ (80%).

3.2. Εφαρμογή της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020
Για την περίοδο 2014-2020, οι Κάτω Χώρες θα λάβουν περίπου 6 δισεκατομμύρια EUR
από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ (σε τρέχουσες τιμές). Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός9

για τις άμεσες ενισχύσεις θα ανέλθει σε περίπου 5,2 δισεκατομμύρια EUR και για την
ανάπτυξη της υπαίθρου σε περίπου 0,8 δισεκατομμύρια EUR10. Οι αριθμοί αυτοί

9 Δεν υπάρχουν προκατανεμημένα εθνικά κονδύλια για μέτρα που αφορούν την αγορά, αντίθετα με ό,τι ισχύει
για τις άμεσες ενισχύσεις και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

10 Κατόπιν αποφάσεων για τη μεταφορά κονδυλίων από τις άμεσες ενισχύσεις στην ανάπτυξη της υπαίθρου και
για τη μείωση των ενισχύσεων («προοδευτική μείωση»). Το ακριβές ποσό ανέρχεται σε 765 285 360 EUR. Δεν
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αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,5% του συνολικού προκατανεμημένου προϋπολογισμού της
ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020 (η χώρα λαμβάνει 1,0% του συνολικού προκατανεμημένου
προϋπολογισμού της ΕΕ για τη συγκεκριμένη περίοδο).

3.2.1. Άμεσες ενισχύσεις: επισκόπηση των εθνικών επιλογών
Μεταφορές μεταξύ των πυλώνων: οι Κάτω Χώρες επέλεξαν να μεταφέρουν κονδύλια από
τις άμεσες πληρωμές στην ανάπτυξη της υπαίθρου (αυξάνοντας τα ετήσια εθνικά κονδύλια
για άμεσες ενισχύσεις από 4% το 2015 σε 4,3% το 2019).
Εσωτερική σύγκλιση: αναμένεται ότι, έως το 2019, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης θα
οδηγήσουν σε μια εθνική κατ’ αποκοπή ενίσχυση (βλέπε κατωτέρω)11.

Μείωση ενισχύσεων: το ποσό των ενισχύσεων που υπερβαίνει τις 150 000 EUR μειώνεται
κατά 5%. Αυτό είναι το ελάχιστο ποσό που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις
άμεσες ενισχύσεις. Κατά την εφαρμογή του μηχανισμού δεν θα πραγματοποιείται καμία
μείωση των μισθών που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα και οι οποίοι καταβλήθηκαν
και δηλώθηκαν από τον γεωργό κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (υποχρεωτικό): η βασική ενίσχυση εφαρμόζεται σε
εθνικό επίπεδο. Έως το 2019, θα ανέλθει σε (εθνική) κατ' αποκοπή ενίσχυση της
τάξης των 270 EUR ανά εκτάριο.

 Ενίσχυση για οικολογική μέριμνα (υποχρεωτικό): η ενίσχυση για οικολογική
μέριμνα θα ανέλθει, έως το 2019 σε (εθνική) κατ' αποκοπή ενίσχυση της τάξης των
120 EUR ανά εκτάριο. Η οικολογική μέριμνα προβλέπεται επίσης βάσει ισοδυναμίας,
στο πλαίσιο τριών εθνικών καθεστώτων πιστοποίησης. Οι Κάτω Χώρες
συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο αριθμό στοιχείων που είναι
επιλέξιμα για περιοχές οικολογικής εστίασης (EFA): εκτάσεις με πρεμνοφυή δάση
βραχυχρόνιας αμειψισποράς (ιτιά – δεν επιτρέπεται η χρήση ανόργανων λιπασμάτων,
επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων), εκτάσεις με εμβόλιμες
καλλιέργειες ή φυτική κάλυψη (23 είδη, παρουσία τουλάχιστον 10 εβδομάδων στον
αγρό, με εξαιρέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με
εξαιρέσεις), εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου και
ένα χαρακτηριστικό τοπίου (παρυφές αγρών). Επιτρέπεται η συλλογική εφαρμογή της
περιοχής οικολογικής εστίασης. Η διαχείριση της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων
πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

 Ενίσχυση για τους νέους γεωργούς (υποχρεωτική): το ποσοστό του εθνικού
ανώτατου ορίου για τη συγκεκριμένη ενίσχυση ορίζεται στο 2% (πρόκειται για το
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις
άμεσες ενισχύσεις). Αντιστοιχεί στο 25% της εθνικής μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο,
πολλαπλασιαζόμενης επί τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει
ενεργοποιήσει ο γεωργός, όχι όμως σε επίπεδο ανώτερο του 90. Δεν έχουν
εφαρμοστεί πρόσθετα κριτήρια σχετικά με κατάλληλες δεξιότητες ή απαιτήσεις
εκπαίδευσης.

 Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη: εφαρμόζεται σε πρόβατα και θηλυκά βοοειδή
(άνω των 2 ετών) που βόσκουν σε ορισμένες προστατευόμενες περιοχές και σε άλλες
μη επιλέξιμες εκτάσεις (εκτατική βόσκηση), συμβάλλοντας στη διατήρηση των εν
λόγω εκτάσεων (ποσοστό του εθνικού ανωτάτου ορίου: 0,47% από το 2015 έως το
2017· 0,49% το 2018)· 0,5% το 2019 και 0,49% το 2020, δηλαδή σε πολύ

περιλαμβάνεται τεχνική συνδρομή. Η αρχική κατανομή για την ανάπτυξη της υπαίθρου ήταν 607 εκατομμύρια
EUR.

11 Το πρώην καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης εφαρμόστηκε στις Κάτω Χώρες βάσει ιστορικού μοντέλου.
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χαμηλότερα επίπεδα από το μέγιστο ποσοστό που επιτρέπεται βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις).

 Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (προαιρετικό)
δεν έχει εφαρμοστεί.

 Καθεστώς μικροκαλλιεργητών (προαιρετικό): δεν έχει εφαρμοστεί.
 Αναδιανεμητική ενίσχυση (προαιρετική): δεν έχει εφαρμοστεί.

Κανόνες για ενεργούς γεωργούς: οι Κάτω Χώρες είναι μια από τις χώρες που έχουν
επεκτείνει τον αρνητικό κατάλογο. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνητικές οργανώσεις
έχουν εξαιρεθεί από τον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων (π.χ.
κυβερνητικοί φορείς, δημοτικά συμβούλια, διευθύνσεις υδάτων με ρυθμιστικές
αρμοδιότητες). Στο πλαίσιο πρόσθετων απαιτήσεων, οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν επίσης ότι
ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων πρέπει να προέρχεται από
γεωργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η γεωργική δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελεί
πρωταρχικό επιχειρηματικό ή εταιρικό στόχο στο επίσημο μητρώο επιχειρήσεων. Επίσης, η
απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού γεωργού απαιτεί εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο,
με τη γεωργία να αποτελεί βασική ή δευτερεύουσα δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένου
ενός ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών ύψους 10 000 EUR). Επιπλέον, οι Κάτω Χώρες
είναι μια από τις λίγες χώρες που έχουν θέσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο το όριο κάτω του
οποίου ο γεωργός εξαιρείται από την εφαρμογή της ρήτρας για τον ενεργό γεωργό12 (1 EUR
– όταν, βάσει του κανονισμού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό για το εν λόγω στοιχείο είναι
5 000 EUR).

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη αμέσων ενισχύσεων: οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν
να θεσπίσουν κατώτατο οικονομικό όριο: δεν χορηγείται άμεση ενίσχυση σε γεωργούς που
αιτούνται ποσό μικρότερο των 500 EUR σε ένα δεδομένο έτος.

3.2.2. Ανάπτυξη της υπαίθρου
Στις Κάτω Χώρες, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-
2020 ανέρχονται σε 1,88 δισεκατομμύρια EUR13. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό (41% ή 765 εκατομμύρια EUR),
ακολουθούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (27% ή 507 εκατομμύρια EUR έκαστο), και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (5% ή 102 εκατομμύρια EUR).

Το Υπουργείο Οικονομικών από κοινού με τις 12 ολλανδικές επαρχίες είναι αρμόδιοι για την
εκτέλεση του προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου (ΠΑΥ). Το ολλανδικό εθνικό αγροτικό
δίκτυο (ΕΑΔ) ονομάζεται «Netwerk Platteland». Είναι ανοικτό στον δημόσιο τομέα, σε
οργανώσεις ενδιαφερόμενων μερών και σε ιδιώτες.

Το ολλανδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου (ΠΑΥ) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου 2015. Το συγκεκριμένο ΠΑΥ για την περίοδο 2014-2020
καταρτίστηκε με βάσει την κατανομή δημόσιας χρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων
EUR (έκτοτε, η κατανομή των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ έχει ανέλθει σε 765 εκατομμύρια EUR,
όπως εξηγείται ανωτέρω14):

12 Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία οι γεωργικές του εκτάσεις είναι κυρίως εκτάσεις διατηρούμενες σε
κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και δεν ασκεί επί των εκτάσεων αυτών την ελάχιστη
δραστηριότητα που προβλέπουν τα κράτη μέλη (άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις).

13 Στο ποσό περιλαμβάνονται οι μεταφορές από τις άμεσες ενισχύσεις στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
14 Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην αρχική κατανομή των κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
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 607 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (ΕΓΤΑΑ) (46,3%)
 449 εκατομμύρια EUR από εθνική συγχρηματοδότηση (34,2%)
 256 εκατομμύρια EUR από συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση (19,5%)

Το ΠΑΥ των Κάτω Χωρών χρηματοδοτεί δράσεις στο πλαίσιο τεσσάρων προτεραιοτήτων για
την αγροτική ανάπτυξη (από τις έξι συνολικά που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1305/2013), με κύρια έμφαση στην προτεραιότητα 4 σχετικά με την αποκατάσταση,
διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία (Σχήμα 18).

Τα τέσσερα σημαντικότερα μέτρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό είναι τα εξής
(κατανομή συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης):

1. Μέτρο 4: παραγωγικές και μη παραγωγικές επενδύσεις (616 εκατομμύρια EUR)
2. Μέτρο 10: γεωργία-περιβάλλον-κλίμα (405 εκατομμύρια EUR)
3. Μέτρο 19: Leader/ΤΑΠΤΚ (110 εκατομμύρια EUR)
4. Μέτρο 16: συνεργασία (65 εκατομμύρια EUR)

Η έμφαση κάθε προτεραιότητας είναι η ακόλουθη:

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών
Στόχος του ΠΑΥ είναι να παρέχει καινοτόμες και βιώσιμες επενδύσεις στο 4% των γεωργών
(περίπου 2 900 γεωργικές εκμεταλλεύσεις). Ένα μέτρο που απευθύνεται σε νέους γεωργούς
(αφορά νέες επενδύσεις όταν αναλαμβάνουν τη γεωργική εκμετάλλευση). Ένα ταμείο
εγγυήσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να επενδύσουν σε επιχειρήσεις
υψηλού κινδύνου. Στόχος του ΠΑΥ είναι να διευκολύνει την καινοτομία μέσω έργων
συνεργασίας και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ του τομέα
γεωργικών προϊόντων διατροφής, των ερευνητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 155
έργα συνεργασίας θα δρομολογηθούν, και 11 000 άτομα θα λάβουν κατάρτιση. Το ΠΑΥ
στηρίζει επίσης τη συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας και στις
επιχειρησιακές της ομάδες.

Προτεραιότητα 3: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων,
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής
διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους
ακόλουθους τομείς:
Το πρόγραμμα στηρίζει τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα της γεωργίας, μέσω συστημάτων
ασφάλισης παντός καιρού, και απευθύνεται στο 2% του συνόλου των γεωργών (δηλαδή σε
περίπου 1 500 γεωργούς).

Προτεραιότητα 4: Αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων
που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία
Προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον στις γεωργικές περιοχές, παρέχεται στήριξη για τη
βελτίωση των τοπίων, της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης των υδάτων και του εδάφους
στο 6% των γεωργικών εκτάσεων. Το πρόγραμμα διαχείρισης του γεωργικού τοπίου μπορεί
να ασχοληθεί με τα ενδιαιτήματα των πτηνών.

Προτεραιότητα 6: Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές
Μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ/Leader), το
ΠΑΥ στηρίζει την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων.
Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας και στη βελτίωση της διαβίωσης.
Ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ αγροτικών περιοχών και πόλεων, και μεταξύ γεωργών και
αστών. Η στήριξη του ΠΑΥ αναμένεται να δημιουργήσει 250 νέες θέσεις εργασίας και να
καλύψει 3 εκατομμύρια αγροτικού πληθυσμού.
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Σχήμα 18: Ενδεικτική δημόσια στήριξη για το ολλανδικό πρόγραμμα ανάπτυξης
της υπαίθρου

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΕ
ΕΥΡΩ)

%

Προτεραιότητα1: Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία
ΣΗΜ.: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για την προτεραιότητα 1, διότι οι δαπάνες
κατανέμονται σε άλλους τομείς εστίασης
1A: Προώθηση
καινοτομίας,
συνεργασίας, βάσης
γνώσεων
Ειδικός Στόχος (ΕΣ):
6,59% των δαπανών
ΠΑΥ

01 γνώσεις

16 συνεργασία

1B: Ενίσχυση δεσμών
(με την έρευνα κ.λπ.)
ΕΣ: 155 δράσεις
συνεργασίας

16 συνεργασία

1Γ: Κατάρτιση
ΕΣ: 11 000
συμμετέχοντες σε
κατάρτιση

01 γνώσεις

Προτεραιότητα 2:
Ανταγωνιστικότητα

432 610 000 32.86 %

2A: Απόδοση της
εκμετάλλευσης
ΕΣ: 3,87% των
εκμεταλλεύσεων με
στήριξη από το ΠΑΥ

01 γνώσεις
21 870 000 1.66 %

04 επενδύσεις 345 910 000 26.28 %
16 συνεργασία 64 830 000 4.93%

Προτεραιότητα 3:
Προώθηση της
οργάνωσης της
αλυσίδας τροφίμων,
περιλαμβανομένης της
επεξεργασίας και
εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, της καλής
διαβίωσης των ζώων
και της διαχείρισης
κινδύνων στη γεωργία

54 000 000 4.10%

3B: πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων στη
γεωργική εκμετάλλευση
ΕΣ: 1.8% των
εκμεταλλεύσεων με
στήριξη από το ΠΑΥ

17 διαχείριση
κινδύνων

54 000 000 4.10%
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Προτεραιότητα 4:
Διαχείριση
οικοσυστημάτων
ΣΗΜ.: Οι δαπάνες για
την προτεραιότητα 4
έχουν προγραμματιστεί
για το σύνολο της
προτεραιότητας, όχι για
μεμονωμένους τομείς
εστίασης

675 862 000 51.35%

4A Βιοποικιλότητα:
ΕΣ: 5,87% της
χρησιμοποιούμενης
γεωργικής επιφάνειας
υπό σύμβαση
4B Διαχείριση των
υδάτων:
ΕΣ: 5,87% της
χρησιμοποιούμενης
γεωργικής επιφάνειας
υπό σύμβαση
4Γ Διάβρωση και
διαχείριση του εδάφους:
ΕΣ: 0,48% των
χρησιμοποιούμενων
γεωργικών επιφανειών
υπό σύμβαση

04 επενδύσεις

10 γεωργία-
περιβάλλον-κλίμα

270 222 000

405 640 000

20.53 %

30.82%

Προτεραιότητα 6:
Κοινωνική ένταξη και
τοπική ανάπτυξη στις
αγροτικές περιοχές

110 479 998 8.39%

6B LEADER:
ΕΣ: 64,86% του
αγροτικού πληθυσμού σε
στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης
ΕΣ: δημιουργία 250
θέσεων εργασίας
(LEADER)

19 LEADER και
ΤΑΠΤΚ

110 479 998 8.39%

Τεχνική βοήθεια 43 390 720 3.3%
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 316 340 718 100%

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015.
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