
Στον επιχειρηματικό κόσμο 
επικρατεί ανακούφιση από 
την συμφωνία ΕΕ-ΗΒ, ωστό-
σο με αστερίσκους και επιφυ-
λάξεις. Δεδομένου ότι επι-
στρέφουν οι διατυπώσεις για 
εισαγωγές, εξαγωγές και επι-
χειρηματικές συναλλαγές και 
ότι πλέον θα ισχύει  ένα περί-
πλοκο σύστημα επίλυσης 
διαφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, 
η οικονομική σχέση με τους 
Βρετανούς καθίσταται λιγότε-
ρο προβλέψιμη από ό,τι είναι 
τώρα. 

Οι  κυριότερες επιφυλάξεις 
της ολλανδικής επιχειρηματι-
κής κοινότητας: 

1.Καίτοι το εμπόριο με το 
Ην.Βασίλειο παραμένει απαλ-
λαγμένο από δασμούς, υπάρ-
χει κίνδυνος επιβολής τους σε 
περίπτωση εμπορικών συ-
γκρούσεων Εάν προκύψουν 
διαφορές μεταξύ  ΕΕ και Ην. 
Βασιλείου , ένα από τα μέρη 
δύναται προσωρινά να επιβά-
λει μονομερώς ως ποινή εισα-
γωγικούς δασμούς ή ποσο-
στώσεις εισαγωγής. Δεν μπο-
ρεί  να προβλέψει κανείς πό-
σο συχνά θα ανακύψουν 
τέτοιες εμπορικές διαφορές 
μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Τούτο 
είναι θέμα πολιτικής 

2. Η γραφειοκρατία στα σύ-
νορα αναμένεται να είναι 
περιορισμένη, αλλά όχι μηδε-
νική Πρόκειται να τεθούν σε 
ισχύ νέες τελωνειακές διατυ-
πώσεις και  σε κάθε περίπτω-
ση, οι εταιρείες θα πρέπει να 
δηλώνουν εξαγωγή και εισα-
γωγή στα τελωνεία μετά την 
1η Ιανουαρίου. 

Εάν ένα προϊόν αποτελείται 
άνω ενός συγκεκριμένου 
ποσοστού από συστατικά 
προέλευσης εκτός ΕΕ ή / 
εκτός Ην. Βασιλείου αντίστοι-
χα, δεν θα επιτρέπεται να 
διασχίζει τα σύνορα μεταξύ 
ΕΕ και ΗΒ. Οι σχετικοί κανό-
νες έχουν απλουστευθεί στην 
συμφωνία, αλλά θα φανεί 
στην πράξη κατά πόσον αυτό 
θα λειτουργήσει ομαλά. 

3.Οι εγγυήσεις έναντι αθέμι-

του ανταγωνισμού στο Ηνω-
μένο Βασίλειο γίνονται πιο 
επισφαλείς Η Συνομοσπονδία 
Βιομηχάνων και Εργοδοτών 
(VNO-NCW), όντως επιθυ-
μούσε μια εμπορική συμφω-
νία με τους Βρετανούς - αλλά 
όχι με οποιοδήποτε κόστος. 

Εάν οι Βρετανοί στο μέλλον 
αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό 
από τα ενωσιακά  πρότυπα, η 
ΕΕ θα είναι σε θέση να εφαρ-
μόσει αντίμετρα. Το 
«διαιτητικό δικαστήριο» θα 
είναι αρμόδιο για την απο-
τροπή τυχόν αυθαίρετης επι-
βολής  αντιμέτρων αλλά ο 
τρόπος εφαρμογής πρέπει να 
γίνει εμφανής στην πράξη. Η 
εγγύηση «ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού» για τις ολ-
λανδικές εταιρείες γίνεται πιο 
αβέβαιη λόγω του Brexit 

4 Λιγότερες ποσοστώσεις και 
περισσότερη αβεβαιότητα για 
τους Ολλανδούς αλιείς 

Ο τομέας της αλιείας 
«ανησυχούσε» περισσότερο 
για την έξοδο του Ην. Βασι-
λείου από την ΕΕ τα τελευ-
ταία χρόνια. Δεδομένης της  
σταδιακής μείωσης των πο-
σοστώσεων έως το 2026, η 
επανεξέταση  εν συνεχεία 
από κοινού ΕΕ και ΗΒ της 
αλιευτικής ποσόστωσης σε 
ετήσια βάση, θα προκαλεί 
κάθε χρόνο νέα αβεβαιότητα 
για τους Ολλανδούς αλιείς. 

5. Αναμενόμενα προβλήματα  
στον Λιμένα  Ρότερνταμ 

Ο λιμένας του Ρότερνταμ, η 
σημαντικότερη πύλη εμπο-
ρευμάτων με την Μ. Βρετανί-
α όπως και τα τελωνεία και οι 
εταιρείες διατυπώνουν ανη-
συχίες για πρόκληση κυκλο-
φοριακής συμφόρησης και 
καθυστερήσεις.  

Ο Οργανισμός Λιμένος Ρότερ-
νταμ, τα τελωνεία και οι εται-
ρείες, παρά τις προετοιμασίες 
που έχουν γίνει, θεωρούν 
πολύ πιθανή την κυκλοφορια-
κή συμφόρηση όπως και τις 
καθυστερήσεις στην κυκλο-
φορία φορτηγών στο λιμάνι 
και στους τερματικούς σταθ-

μούς των οχηματαγωγών 
πλοίων. 

Δεδομένου ότι τα εμπορεύ-
ματα οφείλουν να δηλωθούν 
σωστά μέσω του λιμενικού 
συστήματος επικοινωνίας 
Portbase, σε περίπτωση 
σφάλματος, τα φορτηγά δεν 
θα επιτρέπεται να εισέλθουν 
στους τερματικούς σταθμούς, 
γεγονός που θα έχει επίσης 
επιπτώσεις στην ομαλή κυ-
κλοφορία.   

Τομέας αλιείας  
 
H ολλανδική Oργάνωση 
Aλιευτικών Σκαφών θεωρεί  
«πολύ κακή» την συμφωνία 
Brexit για τον ολλανδικό αλι-
ευτικό τομέα. Εχει υπολογι-
στεί ότι η ΕΕ μεταβιβάζει στο 
Ην. Βασίλειο για την επόμενη 
δεκαετία 1,6 δις. € σε αλιευ-
τικά δικαιώματα και κατανέ-
μει την εν λόγω μεταβίβαση 
ως κατά κεφαλήν απώλεια για 
έκαστο αλιέα μεταξύ 300.000 
και 400.000 ευρώ με την 
μορφή αλιευτικών δικαιωμά-
των. Η ζημία για την Ολλαν-
δία εκτιμάται σε 320 εκ. €. Οι 
αλιείς θεωρούν ότι η 5ετία 
που ρυθμίζεται από την συμ-
φωνία δεν επαρκεί για τον 
εκσυγχρονισμό του αλιευτι-
κού στόλου ώστε να καταστεί 
βιώσιμος. Κατά μέσο όρο, 
ευρωπαίοι αλιείς θα παραχω-
ρήσουν στους Βρετανούς το 
25% των ποσοστώσεών τους 
για αλιεύματα στα ανοικτά 
της βρετανικής ακτής. 
 
 
Η πρόβλεψη της συμφωνίας 
ότι, μετά την πάροδο πενταε-
τίας θα ακολουθήσουν ετήσι-
ες διαπραγματεύσεις για την 
κατανομή των αλιευτικών 
δικαιωμάτων σε κοινά ύδατα, 
δεν ικανοποιεί τους ολλαν-
δούς αλιείς διότι πιστεύουν 
ότι οι βρετανοί συνάδελφοί 
τους θα ζητούν περισσότερα 
και επομένως η εν λόγω συμ-
φωνία δεν συνιστά εγγύηση 
σταθερότητας. Πιστεύουν ότι 
οι Βρετανοί θα επικαλεσθούν 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θά-
λασσας (UNCLOS) και θα 
διεκδικήσουν ζώνη αλιείας 
200 μιλίων.  
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Απασχόληση 

Τον Νοέμβριο του 2020 ήσαν 
καταγεγραμμένοι 378.000 
άνεργοι, μέγεθος που αντι-
στοιχεί στο 4% του εργατι-
κού δυναμικού. Από τον Σε-
πτέμβριο έως τον Νοέμβριο, 
η ανεργία μειώθηκε κατά 
50.000 θέσεις ενώ την περίο-
δο Μαρτίου - Αυγούστου, η 
ανεργία αυξήθηκε κατά  
150.000 χιλιάδες 

ΑΕΠ  

Σύμφωνα με νεώτερη εκτίμη-
ση της Στατιστικής Υπηρεσί-
ας, το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν κατέγραψε αύξηση 
7,8% το τρίτο τρίμηνο του 
2020 σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο. Η αύξηση 
οφείλεται κυρίως στην κατα-
νάλωση, τις επενδύσεις και 
τις εξαγωγές. Σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, το ΑΕΠ 
συρρικνώθηκε κατά 2,5%. 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Το τρίτο τρίμηνο 2020, το 
δημοσιονομικό έλλειμμα δια-
μορφώθηκε σε 12 δισ. ευρώ 
έναντι 24 δισ. το δεύτερο 
τρίμηνο. Λόγω του δημοσιο-
νομικού πλεονάσματος το 1ο 
τρίμηνο του έτους που ανήλ-
θε σε 9 δισ., το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού στο τέλος 
του 3ου τριμήνου διαμορφώ-
θηκε σε 27 δισ. Την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019  η Ολ-
λανδία κατέγραψε πλεόνασμα 
11 δισ. ευρώ. Το δημόσιο 
χρέος ανήλθε σε 441 δισ. 
ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Δημόσιο χρέος 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου τ.ε., 
το δημόσιο χρέος διαμορφώ-
θηκε σε 441 δισ. ευρώ, περί-
που 47 δισ. υψηλότερα από 
ό, τι στο τέλος του 2019. 
Τούτο ισοδυναμεί με 55,2% 
του ΑΕΠ, κατά 6,5 εκατο-

στιαίες μονάδες υψηλότερο 
από ό, τι στο τέλος του προ-
ηγούμενου έτους . 

Στο τέλος του 4ου τριμήνου, 
το δημόσιο χρέος αναμένεται 
να ανέλθει σε 449 δισ. ευρώ, 
ήτοι  57,4% του εκτιμώμενου 
ΑΕΠ. 

Δαπάνες που σχετίζονται 
με τον COVID-19 

Συνολικά, κατά τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του 2020, η 
κυβέρνηση προέβη σε πρό-
σθετες δαπάνες ύψους περί-
που 20 δισ. ευρώ ως αποτέ-
λεσμα των μέτρων αντιμετώ-
πισης της κρίσης της πανδη-
μίας. Το μεγαλύτερο μέρος 
του εν λόγω ποσού περιελάμ-
βανε μισθολογικές επιδοτή-
σεις ύψους 14 δισ. και στήρι-
ξης εισοδήματος των αυτοα-
πασχολούμενων ύψους άνω 
των 2 δισ. ευρώ. 

πτώση σε σχέση με το 2019, 
ωστόσο η εν λόγω τάση αντι-
στράφηκε από τον Ιούνιο και 
μετά. 

 Από την μελέτη των στατι-
στικών στοιχείων παρατηρεί-
ται επίσης ότι, το μερίδιο των 
εξαγωγών μας προς την Ολ-
λανδία ως προς το σύνολο 
των ελληνικών εξαγωγών 
διεθνώς, καθώς και το μερίδι-
ο των εισαγωγών μας από 
την εν λόγω χώρα κατέγρα-
ψαν αύξηση. Την εξεταζόμε-
νη περίοδο η Ολλανδία απορ-
ρόφησε ποσοστό 2,4% των 
ελληνικών εξαγωγών διεθνώς 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου 
- Οκτωβρίου 2020 οι ελληνι-
κές εξαγωγές προς την Ολ-
λανδία, παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητες (οριακή μείωση 
-07%)  σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του 2019. Επίσης, οι 
ελληνικές εισαγωγές, σε αντί-
θεση με την τάση μείωσης 
των εισαγωγών μας σε διε-
θνές επίπεδο (-14,7%), ση-
μείωσαν άνοδο +8,2%. Ο 
όγκος του διμερούς εμπορίου 
παρουσίασε αύξηση +6,3% 
και το έλλειμμα του εμπορι-
κού ισοζυγίου διευρύνθηκε 
κατά 11,4%. Επισημαίνεται 
ότι μέχρι τον Μάιο τ.ε. οι 
εξαγωγές μας κατέγραφαν 

(έναντι 2,1% το αντίστοιχο 
διάστημα 2019) και από την 
Ολλανδία προήλθε το 6,1% 
των εισαγωγών μας (έναντι 
4,8% την αντίστοιχη περίοδο 
2019).  

Η Ολλανδία καταλαμβάνει 
την τρίτη θέση στην ΕΕ ως 
χώρα προέλευσης των ελλη-
νικών εξαγωγών μετά την 
Γερμανία και την Ιταλία  και 
την 8η ως προορισμός.   

Πορεία ολλανδικής οικονομίας –Μακροοικονομικοί δείκτες 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Ολλανδίας (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020)  
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Ισοζύγιο δημοσίου προϋπολογισμού  

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ  

αξία  εκ. € 2020 2019 

μεταβολή 

% 

2020/19 

% επί 

συνόλου 

2020 

% επί 

συνόλου 

2019 

Εξαγωγές 584,9 589,0 -0,7% 2,4% 2,1% 

Εισαγωγές 2.395,9 2.214,1 8,2% 6,1% 4,8% 

Ισοζύγιο -1.811,0 -1.625,0 11,4%     

Ογκος 2.980,83 2.803,13 6,3%     

https://www.osacargo.com/greece/transpo

rt-netherlands-greece/ 

Πηγή : Statistics Netherlands CBS 



Σύμφωνα με έκθεση του Πα-
γκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ (WEF) οι χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης είναι σε 
ευνοϊκότερη θέση να ανακάμ-
ψουν από την κρίση της παν-
δημίας.   

Οι εν λόγω χώρες διαθέτουν 
διάφορα χαρακτηριστικά, 
όπως προηγμένη ψηφιακή 
οικονομία, εκτεταμένο δίκτυο 
οικονομικής ασφάλειας και 
ισχυρό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Χώρες που είναι σε 
θέση να σχεδιάσουν την υγει-
ονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική τους πολιτική και 
έχουν εμπειρία στην καταπο-
λέμηση των επιδημιών, όπως 

το SARS, είναι σε καλύτερη 
θέση να βγουν από την κρίση 
της πανδημίας. Η Ολλανδία 
είναι σχετικά υψηλά σχεδόν 
σε όλους του δείκτες και κα-
ταλαμβάνει την 4η θέση.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές, 
η μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανάπτυξη απαιτεί μετάβαση 
σε μια πιο βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία Είναι 
σημαντικό να δοθεί προσοχή 
στην ψηφιοποίηση και την 
επανεκπαίδευση. Οι επενδύ-
σεις στην «πράσινη» οικονο-
μία είναι επίσης απαραίτητες, 
καθώς και ισχυροί δημόσιοι 
φορείς και μια αποτελεσματι-
κής πολιτική ανταγωνισμού. 

Η Φινλανδία καταλαμβάνει 
την πρώτη θέση και έπονται  
Σουηδία, Δανία και Ολλανδία. 
Οι Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγι-
ο, Γερμανία, η Γαλλία και 
Ισραήλ είναι στον κατάλογο 
των 10 πρώτων χωρών. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση, 
υπάρχουν ακόμη ορισμένοι 
τομείς που η Ολλανδία επιδέ-
χεται βελτίωσης, όπως ο τρό-
πος φορολόγησης της εργα-
σίας και του κεφαλαίου. Επί-
σης συνιστάται αύξηση των 
επενδύσεων στην έρευνα και 
την καινοτομία  

Παρά την ανακοίνωση αυστη-
ρότερων περιοριστικών μέ-
τρων  και των προβλημάτων  
με τον εμβολιασμό σε πολλές 
χώρες, οι χρηματοπιστωτικές 
αγορές φαίνεται να αντι-
δρούν διαφορετικά από το 
αναμενόμενο. Κατά την πρώ-
τη συνεδρίαση του νέου 
έτους στο Χρηματιστήριο του 
Αμστερνταμ, ο δείκτης AEX 
έκλεισε στις 631,06 μονάδες. 
Πρόκειται για την καλύτερη 
επίδοση από εικοσαετίας.  

Η ευφορία στις χρηματοπι-
στωτικές αγορές  ενισχύεται 
από την περαιτέρω πτώση 

των επιτοκίων. Το ολλανδικό 
κράτος επί παραδείγματι κερ-
δίζει όλο και περισσότερο 
από δάνεια. Στις  4 τ.μ. ,  το 
ολλανδικό δημόσιο συγκέ-
ντρωσε 1,5 δισ. ευρώ από  
δύο βραχυπρόθεσμα δάνεια 
με αρνητική απόδοση -
0,64%. Το κράτος δεν θα 
καταβάλει τόκους για τα δά-
νεια και σε κάθε ομόλογο θα 
εισπράξει περισσότερα χρή-
ματα από όσα πρέπει να απο-
πληρώσει τον Απρίλιο και τον 
Ιούνιο, αντίστοιχα. Επίσης  
όσον αφορά τα δάνεια, οι 
προεγγραφές υπερκάλυψαν  

Η ολλανδική οικονομία στην 4η καλύτερη θέση για ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας 

Καταγραφή υψηλού εικοσαετίας στο Χρηματιστήριο του Αμστερνταμ 

όροι αυτοί θα περιέχουν την 
προτεινόμενη δομή, τις προϋ-
ποθέσεις για την έναρξη λει-
τουργίας και την ελάχιστη 
απόδοση, καθώς και τις τιμές 
αποθεματικού. Οι τρεις νυν 
πάροχοι τηλεπικοινωνιών στη 
χώρα έχουν ήδη ξεκινήσει να 
προσφέρουν γρήγορη επικοι-
νωνία μέσω κινητού κατόπιν 
της δημοπρασίας Multiband 
(ζώνες 700, 1400, 2100 Meg-
ahertz) το περασμένο καλο-
καίρι. Η νέα δημοπρασία στις 
αρχές του 2022 είναι ανοιχτή 
τόσο στους υφισταμένους 
παρόχους όσο και σε νέα 
μέλη της αγοράς. 

Σύμφωνα με την  Παγκόσμια 
Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 
2020 του Παγκόσμιου Οικο-

νομικού Φόρουμ, η Ολλανδία 
είναι παγκόσμιος ηγέτης όσον 
αφορά τις ψηφιακές υποδο-
μές όπως τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας. Επιθυμία της  
Κυβέρνησης είναι να διατηρη-
θεί η χώρα σε αυτή τη θέση, 
ειδικά στη σημερινή συγκυρία 
κατά την οποία οι καταναλω-
τές και οι εταιρείες χρησιμο-
ποιούν καθημερινά όλο και 
περισσότερα ηλεκτρονικά 
δεδομένα. Τέτοιες τεχνολογί-
ες θα εφαρμόζονται  σε όλο 
και μεγαλύτερη έκταση, όπως 
για παράδειγμα στις βιομηχα-
νικές διεργασίες, στην ιατρική 
περίθαλψη και στη γεωργία.  

Η ολλανδική κυβέρνηση ξεκί-
νησε τις προετοιμασίες για 
την δεύτερη δημοπρασία 
συχνοτήτων για γρήγορη 
κινητή επικοινωνία στις αρχές 
του 2022. Η λεγόμενη ζώνη 
συχνοτήτων 3,5 Gigahertz 
μπορεί εν συνεχεία τεθεί σε 
χρήση σε ολόκληρη την επι-
κράτεια την 1η Σεπτεμβρίου 
2022. Η συγκεκριμένη ζώνη 
έχει χαρακτηριστεί ως η πιο 
σημαντική σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, η οποία είναι σε 
θέση να προσφέρει τεχνολο-
γία 5G σε εθνικό επίπεδο. 

Η διαβούλευση για τους 
όρους της εθνικής δημοπρα-
σίας του 2022 θα πραγματο-
ποιηθεί κατά το πρώτο τρίμη-
νο του επόμενου έτους. Οι 
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την έκδοση. Ανωτέρω θετική 

αντίδραση Χρηματιστηρίου 
οφείλεται και στο γενικότερο 
θετικό κλίμα που διαφαίνεται 
στην διεθνή οικονομία όπως 
τούτο εκφράζεται μέσω της 
αύξησης της τιμής του πετρε-
λαίου κυρίως λόγω της  αυξα-
νόμενης  ζήτησης από την 
Κίνα, της ανόδου της τιμής 
του χρυσού και του γενικότε-
ρου θετικού κλίματος που 
επικρατεί στην Ευρωζώνη 
όσον αφορά την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας.  https://www.alamy.com/europe-holland-

amsterdam-stock-exchange-

image8950928.html 

https://www.amazon.com/Netherlands-iPhone-

Mobile-Creativity-Kickstand/dp/B07W9198C6 

https://www.slideshare.net/yusufswt/economy-

of-netherlands 
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