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Στον επιχειρηματικό κόσμο
επικρατεί ανακούφιση από
την συμφωνία ΕΕ-ΗΒ, ωστόσο με αστερίσκους και επιφυλάξεις. Δεδομένου ότι επιστρέφουν οι διατυπώσεις για
εισαγωγές, εξαγωγές και επιχειρηματικές συναλλαγές και
ότι πλέον θα ισχύει ένα περίπλοκο σύστημα επίλυσης
διαφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ,
η οικονομική σχέση με τους
Βρετανούς καθίσταται λιγότερο προβλέψιμη από ό,τι είναι
τώρα.
Οι κυριότερες επιφυλάξεις
της ολλανδικής επιχειρηματικής κοινότητας:
1.Καίτοι το εμπόριο με το
Ην.Βασίλειο παραμένει απαλλαγμένο από δασμούς, υπάρχει κίνδυνος επιβολής τους σε
περίπτωση εμπορικών συγκρούσεων Εάν προκύψουν
διαφορές μεταξύ ΕΕ και Ην.
Βασιλείου , ένα από τα μέρη
δύναται προσωρινά να επιβάλει μονομερώς ως ποινή εισαγωγικούς δασμούς ή ποσοστώσεις εισαγωγής. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς πόσο συχνά θα ανακύψουν
τέτοιες εμπορικές διαφορές
μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Τούτο
είναι θέμα πολιτικής
2. Η γραφειοκρατία στα σύνορα αναμένεται να είναι
περιορισμένη, αλλά όχι μηδενική Πρόκειται να τεθούν σε
ισχύ νέες τελωνειακές διατυπώσεις και σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες θα πρέπει να
δηλώνουν εξαγωγή και εισαγωγή στα τελωνεία μετά την
1η Ιανουαρίου.
Εάν ένα προϊόν αποτελείται
άνω ενός συγκεκριμένου
ποσοστού από συστατικά
προέλευσης εκτός ΕΕ ή /
εκτός Ην. Βασιλείου αντίστοιχα, δεν θα επιτρέπεται να
διασχίζει τα σύνορα μεταξύ
ΕΕ και ΗΒ. Οι σχετικοί κανόνες έχουν απλουστευθεί στην
συμφωνία, αλλά θα φανεί
στην πράξη κατά πόσον αυτό
θα λειτουργήσει ομαλά.
3.Οι εγγυήσεις έναντι αθέμι-

του ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται πιο
επισφαλείς Η Συνομοσπονδία
Βιομηχάνων και Εργοδοτών
(VNO-NCW), όντως επιθυμούσε μια εμπορική συμφωνία 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 εφαρμόσει
αντίμετρα.
Το
«διαιτητικό δικαστήριο» θα
είναι αρμόδιο για την αποτροπή τυχόν αυθαίρετης επιβολής αντιμέτρων αλλά ο
τρόπος εφαρμογής πρέπει να
γίνει εμφανής στην πράξη. Η
εγγύηση «ισότιμων όρων
ανταγωνισμού» για τις ολλανδικές 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. Βασιλείου από την ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Δεδομένης της
σταδιακής μείωσης των ποσοστώσεων 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 εμπορευμάτων με την Μ. Βρετανία όπως και τα τελωνεία και οι
εταιρείες διατυπώνουν ανησυχίες για πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης και
καθυστερήσεις.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ρότερνταμ, τα τελωνεία και οι εταιρείες, παρά τις προετοιμασίες
που έχουν γίνει, θεωρούν
πολύ πιθανή την κυκλοφοριακή συμφόρηση όπως και τις
καθυστερήσεις στην κυκλοφορία φορτηγών στο λιμάνι
και στους τερματικούς σταθ-

μούς των
πλοίων.

οχηματαγωγών

Δεδομένου ότι τα εμπορεύματα 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 κυκλοφορία.
Τομέας αλιείας
H
ολλανδική
Oργάνωση
Aλιευτικών Σκαφών θεωρεί
«πολύ κακή» την συμφωνία
Brexit για τον ολλανδικό αλιευτικό τομέα. Εχει υπολογιστεί ότι η ΕΕ μεταβιβάζει στο
Ην. Βασίλειο για την επόμενη
δεκαετία 1,6 δις. € σε αλιευτικά δικαιώματα και κατανέμει την εν λόγω μεταβίβαση
ως κατά κεφαλήν απώλεια για
έκαστο αλιέα μεταξύ 300.000
και 400.000 ευρώ με την
μορφή αλιευτικών δικαιωμάτων. Η ζημία για την Ολλανδία εκτιμάται σε 320 εκ. €. Οι
αλιείς θεωρούν ότι η 5ετία
που ρυθμίζεται από την συμφωνία δεν επαρκεί για τον
εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου ώστε να καταστεί
βιώσιμος. Κατά μέσο όρο,
ευρωπαίοι αλιείς θα παραχωρήσουν στους Βρετανούς το
25% των ποσοστώσεών τους
για αλιεύματα στα ανοικτά
της βρετανικής ακτής.
Η πρόβλεψη της συμφωνίας
ότι, μετά την πάροδο πενταετίας θα ακολουθήσουν ετήσιες διαπραγματεύσεις για την
κατανομή των αλιευτικών
δικαιωμάτων σε κοινά ύδατα,
δεν ικανοποιεί τους ολλανδούς αλιείς διότι πιστεύουν
ότι οι βρετανοί συνάδελφοί
τους θα ζητούν περισσότερα
και επομένως η εν λόγω συμφωνία δεν συνιστά εγγύηση
σταθερότητας. Πιστεύουν ότι
οι Βρετανοί θα επικαλεσθούν
τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και θα
διεκδικήσουν ζώνη αλιείας
200 μιλίων.
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Πορεία ολλανδικής οικονομίας –Μακροοικονομικοί δείκτες
Ισοζύγιο δημοσίου προϋπολογισμού

Απασχόληση

Δημοσιονομικό έλλειμμα

Τον Νοέμβριο του 2020 ήσαν
καταγεγραμμένοι
378.000
άνεργοι, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 4% του εργατικού δυναμικού. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο,
η ανεργία μειώθηκε κατά
50.000 θέσεις ενώ την περίοδο Μαρτίου - Αυγούστου, η
ανεργία
αυξήθηκε
κατά
150.000 χιλιάδες

Το τρίτο τρίμηνο 2020, το
δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 12 δισ. ευρώ
έναντι 24 δισ. το δεύτερο
τρίμηνο. Λόγω του δημοσιονομικού πλεονάσματος το 1ο
τρίμηνο του έτους που ανήλθε σε 9 δισ., το έλλειμμα του
προϋπολογισμού στο τέλος
του 3ου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 27 δισ. Την αντίστοιχη περίοδο του 2019 η Ολλανδία κατέγραψε πλεόνασμα
11 δισ. ευρώ. Το δημόσιο
χρέος ανήλθε σε 441 δισ.
ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

ΑΕΠ
Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ

Πηγή : Statistics Netherlands CBS

Σύμφωνα με νεώτερη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν κατέγραψε αύξηση
7,8% το τρίτο τρίμηνο του
2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση
οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και
τις εξαγωγές. Σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, το ΑΕΠ
συρρικνώθηκε κατά 2,5%.

Δημόσιο χρέος
Στα τέλη Σεπτεμβρίου τ.ε.,
το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε σε 441 δισ. ευρώ, περίπου 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 προηγούμενου 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 πρόσθετες δαπάνες ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας. Το μεγαλύτερο μέρος
του εν λόγω ποσού περιελάμβανε μισθολογικές επιδοτήσεις ύψους 14 δισ. και στήριξης εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ύψους άνω
των 2 δισ. ευρώ.

Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Ολλανδίας (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020)

https://www.osacargo.com/greece/transpo
rt-netherlands-greece/

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου
- Οκτωβρίου 2020 οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ολλανδία, παρέμειναν σχεδόν
αμετάβλητες (οριακή μείωση
-07%) σε σχέση με την ίδια
περίοδο του 2019. Επίσης, οι
ελληνικές εισαγωγές, σε αντίθεση με την τάση μείωσης
των εισαγωγών μας σε διεθνές επίπεδο (-14,7%), σημείωσαν άνοδο +8,2%. Ο
όγκος του διμερούς εμπορίου
παρουσίασε αύξηση +6,3%
και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε
κατά 11,4%. Επισημαίνεται
ότι μέχρι τον Μάιο τ.ε. οι
εξαγωγές μας κατέγραφαν

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

(έναντι 2,1% το αντίστοιχο
διάστημα 2019) και από την
Ολλανδία προήλθε το 6,1%
των εισαγωγών μας (έναντι
Από την μελέτη των στατι- 4,8% την αντίστοιχη περίοδο
στικών στοιχείων παρατηρεί- 2019).
ται επίσης ότι, το μερίδιο των Η Ολλανδία καταλαμβάνει
εξαγωγών μας προς την Ολ- την τρίτη θέση στην ΕΕ ως
λανδία ως προς το σύνολο χώρα προέλευσης των ελλητων ελληνικών εξαγωγών νικών εξαγωγών μετά την
διεθνώς, καθώς και το μερίδι- Γερμανία και την Ιταλία και
ο των εισαγωγών μας από την 8η ως προορισμός.
την εν λόγω χώρα κατέγραψαν αύξηση. Την εξεταζόμενη περίοδο η Ολλανδία απορρόφησε ποσοστό 2,4% των
ελληνικών εξαγωγών διεθνώς

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%
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Η ολλανδική οικονομία στην 4η καλύτερη θέση για ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας
Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) οι χώρες της
Βόρειας Ευρώπης είναι σε
ευνοϊκότερη θέση να ανακάμψουν από την κρίση της πανδημίας.
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 υγειονομική περίθαλψη και την
κοινωνική τους πολιτική και
έχουν εμπειρία στην καταπολέμηση 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 καταλαμβάνει 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 επενδύσεις στην «πράσινη» οικονομία είναι επίσης απαραίτητες,
καθώς και ισχυροί δημόσιοι
φορείς και μια αποτελεσματικής πολιτική ανταγωνισμού.

Η Φινλανδία καταλαμβάνει
την πρώτη θέση και έπονται
Σουηδία, Δανία και Ολλανδία.
Οι Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, η Γαλλία και
Ισραήλ είναι στον κατάλογο
των 10 πρώτων χωρών.
Σύμφωνα με την έκθεση,
υπάρχουν ακόμη ορισμένοι
τομείς που η Ολλανδία επιδέχεται βελτίωσης, όπως ο τρόπος φορολόγησης της εργασίας και του κεφαλαίου. Επίσης συνιστάται αύξηση των
επενδύσεων στην έρευνα και
την καινοτομία

https://www.slideshare.net/yusufswt/economyof-netherlands

Δημοπρασία συχνοτήτων για κινητή επικοινωνία
Η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε 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 επικράτεια 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 τεχνολογία 5G σε εθνικό επίπεδο.
Η διαβούλευση για τους
όρους της εθνικής δημοπρασίας του 2022 θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Οι

όροι αυτοί θα περιέχουν την
προτεινόμενη δομή, τις προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας και την ελάχιστη
απόδοση, καθώς και τις τιμές
αποθεματικού. Οι τρεις νυν
πάροχοι τηλεπικοινωνιών στη
χώρα έχουν ήδη ξεκινήσει να
προσφέρουν γρήγορη επικοινωνία μέσω κινητού κατόπιν
της δημοπρασίας Multiband
(ζώνες 700, 1400, 2100 Megahertz) το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα δημοπρασία στις
αρχές του 2022 είναι ανοιχτή
τόσο στους υφισταμένους
παρόχους όσο και σε νέα
μέλη της αγοράς.

νομικού Φόρουμ, η Ολλανδία
είναι παγκόσμιος ηγέτης όσον
αφορά τις ψηφιακές υποδομές όπως τα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας. Επιθυμία της
Κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί η χώρα σε αυτή τη θέση,
ειδικά στη σημερινή συγκυρία
κατά την οποία οι καταναλωτές και οι εταιρείες χρησιμοποιούν καθημερινά όλο και
περισσότερα
ηλεκτρονικά
δεδομένα. Τέτοιες τεχνολογίες θα εφαρμόζονται σε όλο
και μεγαλύτερη έκταση, όπως
για παράδειγμα στις βιομηχανικές διεργασίες, στην ιατρική
περίθαλψη και στη γεωργία.

https://www.amazon.com/Netherlands-iPhoneMobile-Creativity-Kickstand/dp/B07W9198C6

Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Έκθεση Ανταγωνιστικότητας
2020 του Παγκόσμιου Οικο-

Καταγραφή υψηλού εικοσαετίας στο Χρηματιστήριο του Αμστερνταμ
Παρά την ανακοίνωση αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων και των προβλημάτων
με τον εμβολιασμό σε πολλές
χώρες, οι χρηματοπιστωτικές
αγορές φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά από το
αναμενόμενο. Κατά την πρώτη 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 χρηματοπιστωτικές αγορές ενισχύεται
από την περαιτέρω πτώση

των επιτοκίων. Το ολλανδικό
κράτος επί παραδείγματι κερδίζει όλο και περισσότερο
από δάνεια. Στις 4 τ.μ. , το
ολλανδικό δημόσιο συγκέντρωσε 1,5 δισ. ευρώ από
δύο βραχυπρόθεσμα δάνεια
με αρνητική απόδοση 0,64%. Το κράτος δεν θα
καταβάλει τόκους για τα δάνεια και σε κάθε ομόλογο θα
εισπράξει περισσότερα χρήματα από όσα πρέπει να αποπληρώσει τον Απρίλιο και τον
Ιούνιο, αντίστοιχα. Επίσης
όσον αφορά τα δάνεια, οι
προεγγραφές υπερκάλυψαν

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 πετρελαίου κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από την
Κίνα, της ανόδου της τιμής
του χρυσού και του γενικότερου θετικού κλίματος που
επικρατεί στην Ευρωζώνη
όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

https://www.alamy.com/europe-hollandamsterdam-stock-exchangeimage8950928.html
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