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Εισαγωγή  

 

Η Ολλανδία διαθέτει ιδανικό κλίμα για την καλλιέργεια λαχανικών, φρούτων και 

μανιταριών. Τα εργοστάσια επεξεργασίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τις 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα προϊόντα κατευθύνονται προς επεξεργασία αμέσως μετά 

τη συγκομιδή. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων είναι ο πλέον σημαντικός 

παράγοντας που συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ολλανδίας στον 

τομέα της βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών. 

 

Ο κοινωνικός διάλογος αναφορικά με την διατροφή και την υγεία φαίνεται να επηρεάζει 

αποφασιστικά την ολλανδική βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, αφού το 

μήνυμα που προσπαθεί να περάσει είναι ότι τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να  

είναι τα κύρια συστατικά της σύγχρονης λελογισμένης υγιεινής διατροφής. Η ελάχιστη 

συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση ανέρχεται σε 200 γρ. φρούτα και αντίστοιχη 

ποσότητα λαχανικών.  

Η συνεχής αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών ωθεί στην αύξηση της 

κερδοφορίας και την αδιάλειπτη βελτίωση της ποιότητας της βιομηχανίας επεξεργασίας. 

 

1.Καλλιέργειες 

 

Η καλλιέργεια των λαχανικών που υπόκεινται σε βιομηχανική επεξεργασία επηρεάζεται 

από τις διακυμάνσεις της τιμής του σιταριού (όταν η τιμή του σιταριού κυμαίνεται σε 

υψηλά επίπεδα, τα προς βιομηχανική επεξεργασία λαχανικά αντικαθίστανται από πιο 

κερδοφόρες καλλιέργειες). Η επιλογή και προτίμηση καλλιέργειας κάποιων λαχανικών ή 

φρούτων, έναντι άλλων, επηρεάζεται από την σχέση δαπανών, καλλιέργειας και 

συγκομιδής, καθώς και από την έκταση της καλλιεργήσιμης επιφάνειας, τη γονιμότητα 

του εδάφους και δυνατότητα προστασίας των μικρότερων ιδιαίτερα καλλιεργειών, καθώς 

και την ανάγκη χρήσης ή μη φυτοφαρμάκων, παρασιτοκτόνων κλπ.   

 

Ακόμη, ο αγρότης, συντονιζόμενος με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις στάσεις του 

σύγχρονου καταναλωτή, επιλέγει να παράξει προϊόντα που θα συμβάλλουν στην 
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μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του. Αρκετά σαφής εικόνα σχετικά με την  

ανταγωνιστικότητα, την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής των προς επεξεργασία 

λαχανικών παρουσιάζεται στην έρευνα αγοράς της OEITFL (Ευρωπαϊκή Οργάνωση 

Μεταποιητικών Βιομηχανιών Φρούτων και Λαχανικών).  

 

Οι ολλανδικές εταιρίες επεξεργασίας νωπών φρούτων και λαχανικών κατέχουν εξέχουσα 

θέση στην διεθνή αγορά, διαθέτουν δε προϊόντα υψηλής αξίας και ανταγωνιστικές τιμές, 

ενώ οι παραγωγοί αποξηραμένων λαχανικών και  μανιταριών σε κονσέρβα είναι 

υποχρεωμένοι να ανταγωνιστούν μη-ευρωπαϊκές, κατά μεγάλη πλειοψηφία κινέζικες 

εταιρίες. Το «level playing field» προστατεύεται ακόμα στην Ευρώπη μέσω εμπορικών 

πρακτικών, όπως κανονισμοί περί μεριδίων συμμετοχής (quota) και νομοθεσία 

antidumping. Στην Ε.Ε. υπάρχει διάχυτος προβληματισμός σχετικά με την χρήση  

προϊόντων προστασίας των καλλιεργειών που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Περαιτέρω περιορισμοί μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις 

στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, σε σχέση με αυτή των χωρών εκτός της ΕΕ. 

 

Σύνολο παραγωγής κονσερβών λαχανικών στην Ε.Ε. 

σε δις 1/1 (850 ml) 

 2002 2003 2004 2006 2006 2007 

Ηνωμένο Βασίλειο 172 165 163 178 164 155 

Ισπανία 255 240 259 248 256 255 

Ιταλία 253 170 247 222 225 241 

Γαλλία 1.388 1.270 1.034 953 901 849 

Φιλανδία 17 16 17 17 18 19 

Βέλγιο 175 191 185 186 176  

Benelux   666 647 599 601 

Ολλανδία 529 502 483 463   

ΣΥΝΟΛΟ 2.789 2.554 2.284 2.164 2.164 2.164 

Πηγή: OEITFL/VIGEF 
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Όσον αφορά στον τομέα των μανιταριών, αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή καλλιέργειας 

τους παίζει η ύπαρξη και εύκολη ανεύρεση και διάθεση των πρώτων υλών. Στοχεύοντας 

στην περαιτέρω αύξηση παραγωγής μανιταριών, ο υπεύθυνος φορέας ξεκίνησε μεγάλη 

καμπάνια το 2009, μέσω της οποίας ενημερώνει τους καταναλωτές για την διατροφική 

αξία των μανιταριών και για τον τρόπο παρασκευής τους.           

     

Σύνολο παραγωγής κονσερβών φρούτων στην ΕΕ 

σε δις 1/1 (850 ml) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Γερμανία 160 163 99 94 63 67 

Βέλγιο 31 35 35 35 35 35 

Γαλλία 254 248 253 263 243 266 

Ελλάδα 507 370 110 365 390 358 

Ιταλία 242     168 

Ολλανδία 108 97 118 114 111 81 

Ηνωμένο Βασίλειο 20    5 15 

Ισπανία 301 299 307 232 257 177 

Πηγή: OEITFL/VIGEF 

 

2. Υγεία και κατανάλωση  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιευτεί ένας μεγάλος αριθμός μελετών αναφορικά με τη 

σχέση διατροφής και υγείας. Στις μελέτες αυτές, αναδεικνύονται οι θετικές συνέπειες 

στην υγεία, μίας διατροφής, που αναπόσπαστο τμήμα της κατέχουν τα φρούτα και τα 

λαχανικά. Ταυτόχρονα, προσπαθείται ο επηρεασμός των καταναλωτών σε επιλογές που 

συμβάλουν στην υγιεινή διατροφή και κατά συνέπεια επηρεάζουν θετικά την 

καθημερινότητά του, με διαφημίσεις, διαρκή ενημέρωση και προσφορές. Βέβαια, πρέπει 

να γίνει κατανοητό ότι τα φρούτα και λαχανικά που υπόκειται σε βιομηχανική 

επεξεργασία δεν αποτελούν κάποιο «μαγικό προϊόν», που μπορεί να αντιμετωπίσει όλα 
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τα προβλήματα της υγείας. Η υγιεινή διατροφή αποτελεί μόνο ένα μέρος του υγιεινού 

τρόπου ζωής. 

 

Ο σύλλογος της ολλανδικής βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών VIGEF, 

υιοθέτησε τα κατωτέρω για την προώθηση της κατανάλωσης των προϊόντων παραγωγής 

των μελών του: 

- Δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας www.verwerktegroenten.nl 

- Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης σχετικά με τη διατροφική αξία των φρούτων 

και λαχανικών. 

- Δημοσίευση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων: επεξεργασμένα λαχανικά, 

γευστικότερα και πιο υγιεινά απ’ ότι νομίζουμε και λαχανικά σε κονσέρβα, σε 

γυάλινες συσκευασίες, όπως και κατεψυγμένα και συνεχής παρότρυνση για την 

κατανάλωση περισσότερων λαχανικών. 

- Δραστηριότητες Toolbox: διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον 

καταναλωτή, διαφήμιση στα ΜΜΕ, δημιουργία και προβολή συνταγών, 

ενημέρωση μέσω του τύπου, συμμετοχή σε συνέδρια με θέμα τη διατροφή κλπ. 

- Πραγματοποίηση ερευνών καταναλωτή. 

 

Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών  

Κατανάλωση λαχανικών (φρέσκα και επεξεργασμένα) 120 γρ. την ημέρα 

Κατανάλωση φρούτων (φρέσκα και επεξεργασμένα) 100 γρ. την ημέρα 

Συνιστώμενη ποσότητα λαχανικών  200 γρ. την ημέρα 

Συνιστώμενη ποσότητα φρούτων 200 γρ. την ημέρα  

Πηγή: VIGEF 

 

Ακόμη, έχουν αρχίσει οι σχετικές προετοιμασίες για την συνέχιση της διαφημιστικής 

καμπάνιας και μετά το 2009:        

 

- Δίνεται προσοχή στο ποσοστό αλατιού στα επεξεργασμένα λαχανικά. Σκοπός 

είναι το ποσοστό του χλωριούχου νάτριου να μειωθεί το 2010, κατά 12%.  

http://www.verwerktegroenten.nl/
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- Ο Σύλλογος, μέσω της Πλατφόρμας Τεχνολογίας που ίδρυσε το 2007, καλεί 

ειδικούς να δώσουν την άποψή τους σε έναν επιλεγμένο αριθμό θεμάτων στην 

βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, που θα προωθήσει τον 

διάλογο σχετικά με την αντικατάσταση ή ανανέωση των προϊόντων. Εν λόγω 

ανανέωση μπορεί να αφορά τόσο σε νέες μορφές τεχνικής επεξεργασίας, νέες και 

πρωτότυπες συσκευασίες, νέους συνδυασμούς προϊόντων, όσο και στην 

ενημέρωση σχετικά με τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά.  

- Έχει αρχίσει ο διάλογος με τους ενδιαφερόμενους. Με το Κέντρο Διατροφής 

συζητείται η θέση που έχουν καταλάβει τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 

στις προδιαγραφές της υγιεινής διατροφής. Τα επεξεργασμένα φρούτα και 

λαχανικά τοποθετούνται στην κατηγορία «κατά προτίμηση». Άλλα προϊόντα της 

βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων υπάγονται σε άλλη κατηγορία.       

- Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προωθεί την εικόνα της υγιεινής συμβολής των 

επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών ως εξής:  νομοθετήματα για την 

προστασία των καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα 

κατάλοιπα), καθώς και για τη διατροφική αξία, πρόταση για ένα ευρωπαϊκό 

πρότυπο τροφίμων, καθώς και όσα αφορούν στα πρόσθετα τροφίμων. Μέσω της 

OEITFL (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μεταποιητικών Βιομηχανιών 

Οπωροκηπευτικών), ο Οργανισμός Οπωροκηπευτικών, το Υπ. Γεωργίας, 

Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και το Υπ. Υποδομών συμμετέχουν στην 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 

3. Απασχόληση  

 

Ο υπεύθυνος ολλανδικός φορέας VIGEF είναι υπεύθυνος για την υπογραφή συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, την εφαρμογή του συνταξιοδοτικού προγράμματος του κλάδου, 

καθώς και την εφαρμογή του διακανονισμού για πρόωρη αποχώρηση (VUT).         

 

 

 

 



 

 

6 

Σημαντικότεροι αριθμοί 

 2008 2009 2010 2011 

Επιχειρήσεις  36    

Εργατικό δυναμικό 5.000    

Διάρκεια συλλογικών συμβάσεων  + + + + 

Διαρθρωτική εξέλιξη αποδοχών  3,5% 3,5% - - 

Βελτίωση εφάπαξ επιδόματος  0,5% 0,5% - - 

Εισφορά στο συνταξιοδοτικό 15,4% 20,0% 20,0% 20,0% 

Εισφορά για πρόωρη αποχώρηση      

 

Συνταξιοδοτικό ταμείο της βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών 

Η αρνητική πορεία της ολλανδικής οικονομίας, κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 

2008, η οποία προκλήθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, είχε άμεσες 

επιπτώσεις στο ποσοστό κάλυψης των συντάξεων του εν λόγω τομέα. Ο βαθμός 

κάλυψης, στο τέλος του 2007, ανερχόταν σε 137,9%, ενώ στο τέλος του 2008, ο βαθμός 

κάλυψης ανήλθε σε 95,2%. Αρχές 2009, το Δ.Σ. του συνταξιοδοτικού ταμείου καθόρισε 

τη νέα εισφορά κάλυψης του συνταξιοδοτικού. Στους κοινωνικούς εταίρους ζητήθηκε να 

εκφέρουν γνώμη σχετικά με την κατανομή της εισφοράς ανάμεσα στους εργοδότες και 

τους εργαζόμενους. 

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας  

Το συνταξιοδοτικό θέμα αποδείχθηκε πρόσφορο για την επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είχαν κλείσει το 2008 με 

συμφωνία διετούς συλλογικής σύμβασης. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ VIGEF και 

οργανώσεις εργαζομένων που διεξήχθησαν αρχές 2009, αφορούσαν την κατανομή της 

επιπλέον εισφοράς για τη συνταξιοδότηση και κατέληξαν σε συμφωνία, μέσω της οποίας 

εγγυάται και η συνέχεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.     

 

Η εξέλιξη των μισθών στην βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών κατά το 

2008 και 2009, ήταν τελείως αντίθετη με το οικονομικό κλίμα που επικρατούσε κατά το 
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τέταρτο τρίμηνο του 2008, που φανερώθηκαν τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης 

στην ολλανδική οικονομία. Πράγματι, η VIGEF ποτέ δεν θέλησε να «σπάσει» τη 

συμφωνία για την συμφωνηθείσα διετή συλλογική σύμβαση.  

Τα σημάδια της κρίσης έγιναν όμως αισθητά και στον εν λόγω τομέα, αφού 

διαπιστώθηκε συρρίκνωση στον τομέα της αγοράς εργασίας. Έτσι, για να συνεχίσει ο 

τομέας να έχει θετική εικόνα στο μέλλον, θα πρέπει να επενδύσει σε μία βελτιωμένη 

μισθολογική εξέλιξη. 

 

Πολιτική σε θέματα προσωπικού 

Η αρχή του προγράμματος περί διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού (για το προσωπικό 

κάποιας ηλικίας) σήμανε την αρχή της συνέχισης του διακανονισμού περί πρόωρης 

αποχώρησης, ο οποίος ισχύει έως το 2011. Εν λόγω πρόγραμμα, αποτελείται από δύο 

σκέλη: διάλογος και συναντήσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες, έτσι ώστε να 

συζητηθεί η σημερινή, καθώς και η επιθυμητή πολιτική αντιμετώπισης των μεγαλυτέρων 

σε ηλικία εργαζομένων, καθώς και δύο προγράμματα σε επιχειρηματικό επίπεδο, όπου 

θα εξετάζονταν οι δυνατότητες, έτσι ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να 

τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις εντός της επιχείρησης. 

 

4. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα 

 

Οι ακόλουθες αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα ήταν σημαντικές για 

την ολλανδική  βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών: 

 

Επανεξέταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις πρόσθετες ουσίες 

Ο OEITFL έχει κάνει μία απογραφή, η οποία χρησιμοποιείται από τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, με σκοπό την αναθεώρηση των 

πρόσθετων ουσιών  στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις πρόσθετες 

ουσίες (κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2008 περί των πρόσθετων ουσιών στα τρόφιμα, ΕΕ 354 

2008). 
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Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ετικέτες 

Η «πρόταση για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάταξη για την ενημέρωση για τα τρόφιμα» συγκεντρώνει τους διάφορους 

ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ετικέτες των τροφίμων σε έναν κανονισμό. Εντός της 

βιομηχανίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

προταθείσα διάταξη αναφορικά με την δήλωση της προέλευσης των υλικών και τους 

απαιτούμενους όρους που τίθενται στην αναγραφή των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων.  

 

Θρεπτικά χαρακτηριστικά τροφίμων 

Τα προτεινόμενα θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων επιβάλουν όρους σχετικά με  

την περιεκτικότητα αλατιού, ζάχαρης και λίπους. Τα περισσότερα επεξεργασμένα 

φρούτα και λαχανικά τηρούν τα απαιτούμενα των καθορισμένων πλαισίων. 

 

Καθαρό στραγγισμένο βάρος 

Η WELMEC (ευρωπαϊκή οργάνωση για τα εθνικά ινστιτούτα μέτρησης) εξέδωσε 

σύσταση σχετικά με το καθαρό στραγγισμένο βάρος των επεξεργασμένων φρούτων και 

λαχανικών. Επειδή όμως διαφέρει από τους σημερινούς κανονισμούς στην Ευρώπη, η 

πρόταση εξετάζεται προσεκτικά από τον VIGEF και την OEITFL. 

 

Νομοθεσία για τα μέσα φυτοπροστασίας 

Από την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2008, ισχύει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός για το μέγιστο 

ποσοστό ουσιών φυτοπροστασίας στα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αρ. 396/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, ΕΕ 70 της 

16 Μαρτίου 2005). Η εναρμόνιση και απλοποίηση των προϋποθέσεων για τα κατάλοιπα 

αποτελεί μέρος της συνολικής αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα μέσα 

φυτοπροστασίας. Τα βιομηχανοποιημένα λαχανικά αποτελούν σχετικά μικρό κομμάτι 

των γεωργικών φυτών και για το λόγο αυτό η βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και 

λαχανικών υπερασπίζεται την διατήρηση των μέσων που ήδη επιτρέπονται για τα φρούτα 

και τα λαχανικά.  
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5. Κύριες δραστηριότητες του VIGEF    

 

 Network meetings 

 Μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την αποτελεσματικότερη απόδοση ενέργειας 

 VIGEF Πλατφόρμα για τα βιομηχανικά λαχανικά 

 VIGEF Πλατφόρμα Τεχνολογία & Θέματα 

 Επιτροπή Αμοιβών 

 Η επιτροπή αμοιβών του VIGEF διαπραγματεύτηκε με τα συνδικάτα νέα 

συλλογική σύμβαση εργασίας για την βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων και 

λαχανικών   

 Τεχνική Επιτροπή VIGEF. Κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στον τομέα της 

νομοθεσίας για τα είδη διατροφής. Κατά τα παρελθόντα έτη, κύρια θέματα 

αποτέλεσαν: 

 Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις πρόσθετες ουσίες 

 Το προτεινόμενο διατροφικό προφίλ  των ειδών διατροφής 

 Η νομοθεσία σχετικά με το καθαρό στραγγισμένο βάρος για τα 

επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 

 Νομοθεσία για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ο Κανονισμός σχετικά με 

τον πουρέ μήλου 

 Τομείς επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών 

 Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της βιομηχανίας ξυνολάχανου, το οποίο έλαβε 

χώρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2008 στην Ολλανδία 

 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μεταποιητικών Βιομηχανιών Φρούτων 

και Λαχανικών (OEITFL), η οποία από τις Βρυξέλες υπερασπίζεται τα 

συμφέροντα της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Εν λόγω οργάνωση αποτελείται από 

τμήματα με αντικείμενο εργασίας τα επεξεργασμένα λαχανικά, τα καταψυγμένα 

λαχανικά, τα αποξηραμένα λαχανικά και τα επεξεργασμένα φρούτα, τα οποία και 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα αρμοδιότητάς τους.       
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Βιομηχανική επεξεργασία φρέσκων λαχανικών ανά προϊόν (x 1.000 τόνοι) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Μανιτάρια 172,2 179,8 173,2 171,6 171,9 147,0 144,7 160,4 

Καρότα 65,2 76,5 77 60,3 56,3 50,2 52,4 52,6 

Φασολάκια 43,0 45,3 61,4 48,3 49,0 57,2 49,1 46,7 

Μπιζέλια 37,6 40,2 44,6 39,3 39,1 35,9 35,9 31,2 

Σπανάκι 49,2 43,4 55,4 42,3 45,0 41,9 48,7 48,4 

Άσπρο λάχανο  27,4 30,0 27,2 26,7 28,0 25,8 29,0 29,5 

Κρεμμύδια 24,3 17,9 15,4 17,3 24,1 23,9 23,4 32,2 

Κόκκινο λάχανο 16,2 17,8 22,7 23,8 21,9 21,1 18,5 19,5 

Αγγουράκια τουρσί 16,4 17,1 16,8 13,8 11,3 16,0 13,6 7,2 

Κρεμμυδάκια τουρσί 26,0 23,2 21,2 21,6 21,2 21,3 21,4 19,3 

Πράσο 8,2 6,6 6,9 6,2 6,0 5,3 5,4 4,3 

Σελινόριζα 17,0 18,7 15,9 10,9 9,7 6,6 5,8 3,1 

Άλλα σέλινα 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,5 1,4 1,4 

Λαχανάκια Βρυξελών 4,2 4,1 3,1 4,2 5,0 3,6 4,7 5 

Λαχανίδα 4,0 3,6 5,4 4,2 3,8 4,6 4,0 4,6 

Φασολάκια (άλλο) 2,5 1,6 1,4 0,9 1,3 0,9 1,9 0,5 

Παντζάρια  4,5 7,3 10,5 6,5 7,3 7,3 8,2 6,1 

Κουνουπίδι 5,2 4,0 4,3 4,0 3,1 3,8 3,8 4,6 

Μπιζέλια (άλλο) 1,3 1,3 1,5 1,2 1,5 1,4 0,9 0,9 

Κουκιά 3,2 2,8 3,9 1,9 2,5 2,0 1,9 1,5 

Αγγούρια 2,2 1,6 1,6 0,5 0,9 1,0 0,8 0,2 

Σπαράγγια  0,6 0,8 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 

Καλαμπόκι 5,2 4,0 4,4 3,0 1,2 2,1 1,2 1,7 

Πιπεριά 3,5 5,7 1,2 0,9 1,1 1,3 0,7 0,2 

Ραβέντι  0,9 0,9 0,8 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 

Λοιπά 20,3 23,2 18,4 16,1 16,0 15,3 15,6 12,2 
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Σύνολο 561,0 578,1 595,7 527,1 529,0 500,5 494,0 494,3 

Πηγή: VIGEF 

 

Βιομηχανική επεξεργασία φρέσκων φρούτων ανά προϊόν (x 1.000 τόνοι) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Μήλα 96,2 90,9 76,8 100,5 91,9 96,1 100,4 91,6 

Ξινοκέρασα  7,4 4,7 6,1 6,7 6,4 4,7 4,8 3,1 

Φράουλες 7,0 4,5 2,0 5,8 7,0 7,5 10,9 9,4 

Αχλάδια 5,5 6,2 3,5 7,6 3,2 5,2 3,7 7,5 

Γλυκά κεράσια 0,6 0,2 0,3 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 

Λοιπά 10,8 11,9 11,2 13,6 14,4 11,4 10,1 12,9 

Σύνολο  127,5 118,3 99,9 134,9 123,5 125,4 130,2 124,8 

Πηγή: VIGEF 

 

Πωλήσεις επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών στο supermarket (πωλήσεις/x1000)  

 2005 2006 2007 

Φρέσκα λαχανικά 729.515 816.803 846.040 

Φρέσκα λαχανικά, έτοιμα για μαγείρεμα   434.855 488.503 534.546 

Επεξεργασμένα λαχανικά 134.206 141.591 150.238 

Κατεψυγμένα λαχανικά  64.619 694.619 61.774 

Συντηρημένα λαχανικά (τουρσί) 36.496 36.683 36.254 

Σύνολο 1.339.691 1.547.090 1.628.852 

    

Φρέσκα φρούτα 792.062 893.240 921.078 

Φρέσκα φρούτα, επεξεργασμένα 12.570 21.726 30.001 

Επεξεργασμένα φρούτα 42.053 43.291 41.733 

Κατεψυγμένα φρούτα 1.001 1.393 1.530 

Σύνολο 847.686 959.650 994.342 

Πηγή: VIGEF 
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6. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά  

 

Κατά το 2009, οι ολλανδικές εξαγωγές φρέσκων λαχανικών ανήλθαν σε 4,3 

δισεκατομμύρια κιλά, αύξηση 4%, σε σχέση με το 2008. Η Ολλανδία παραμένει, για 

τρίτη συνεχή χρονιά, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λαχανικών στον κόσμο. Οι συναλλαγές 

ανήλθαν σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4%, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

 

Τα σημαντικότερα εξαγόμενα λαχανικά ήταν τα εξής: το κρεμμύδι (2,4 δισεκατομμύρια 

κιλά), η ντομάτα (0,9 δισεκατομμύρια κιλά), η πιπεριά (0,4 δισεκατομμύρια κιλά) και το 

αγγούρι (0,4 δισεκατομμύρια κιλά). 

 

Όσον αφορά στις εξαγωγές φρέσκων φρούτων, η Ολλανδία, κατά το 2009, εξήγαγε 2,4 

δισεκατομμύρια κιλά, μείωση 2%, σε σχέση με το 2008, ενώ η αξία παρουσίασε κάμψη, 

σε σχέση με το 2008, κατά 9% και ανήλθε σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύρια προϊόντα 

των ολλανδικών εξαγωγών, αποτέλεσαν τα μήλα και τα αχλάδια (0,4 δισεκατομμύρια 

κιλά το καθένα). 

 

Ο ρόλος των επανεξαγωγών γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Κατά το 2000, 34% των 

προς εξαγωγή φρούτων και λαχανικών προερχόταν από άλλες χώρες, ενώ κατά το 2009, 

το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει σε 52%. Οι εξαγωγές των φρέσκων λαχανικών αποτελείται 

κατά 32% από επανεξαγωγές, ενώ το ποσοστό για τα φρέσκα φρούτα ανέρχεται σε 87%.  

 

Κατά το 2008, οι συνολικές παγκόσμιες εξαγωγές φρέσκων λαχανικών ανήλθαν σε 30,8 

δισεκατομμύρια κιλά, αξίας 28,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (πλέων των 22 

δισεκατομμυρίων ευρώ). 

 

Η Ολλανδία, όπως ήδη επισημάνθηκε ανωτέρω, είναι ο πρώτος εξαγωγέας λαχανικών 

στον κόσμο, άφησε πίσω της το Μεξικό, την Ισπανία, την Κίνα (3,7 δισεκατομμύρια κιλά 

η καθεμία), καθώς και τις Η.Π.Α. (2,1 δισεκατομμύρια κιλά). Σε παγκόσμια κλίμακα, 

κατά το 2008, τα σημαντικότερα προς εξαγωγή προϊόντα, αποτέλεσαν το κρεμμύδι (6,4 
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δισεκατομμύρια κιλά), η ντομάτα (6,1 δισεκατομμύρια κιλά), η πιπεριά (2,3 

δισεκατομμύρια κιλά) και το αγγούρι (1,8 δισεκατομμύρια κιλά).        

 

Ακόμη, η Ολλανδία, κατά το 2008, κατείχε την ενδέκατη θέση στην λίστα των 

παγκόσμιων εξαγωγέων φρέσκων φρούτων. Τις πρώτες θέσει κατέχουν το Εκουαδόρ και 

η Ισπανία, η καθεμία με 5,5 δισεκατομμύρια κιλά και ακολουθούν οι Η.Π.Α. με 5,4 

δισεκατομμύρια κιλά. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι παγκόσμιες εξαγωγές φρούτων 

ανήλθαν στο σύνολό τους σε 62,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία τους ανήλθε σε 50,8 

δισεκατομμύρια ευρώ. Η μπανάνα (18,1 δισεκατομμύρια κιλά), το μήλο (6,9 

δισεκατομμύρια κιλά), το πορτοκάλι (5,7 δισεκατομμύρια κιλά) και το μανταρίνι (3,9 

δισεκατομμύρια κιλά) ήταν τα φρούτα με τις υψηλότερες εξαγωγές παγκοσμίως.          

 

     

 


