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Κατά το 2020 οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Ολλανδία, κατέγραψαν
μικρή πτώση -1,7% σε
σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 (-9,3%
διεθνώς). Επίσης, οι ελληνικές εισαγωγές, σε
αντίθεση με την τάση
μείωσης των εισαγωγών
μας σε διεθνές επίπεδο
(-13,1%),
σημείωσαν
άνοδο +9,4%. Ο όγκος
του διμερούς εμπορίου
παρουσίασε
αύξηση
+7,2% και το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά
13,3%.
Από την μελέτη των
στατιστικών στοιχείων
παρατηρείται επίσης ότι,
το μερίδιο των εξαγωγών μας προς την Ολλανδία ως προς το σύνολο των ελληνικών

εξαγωγών διεθνώς, καθώς και το μερίδιο των
εισαγωγών μας από την
εν λόγω χώρα κατέγραψαν αύξηση. Τo 2020 η
Ολλανδία απορρόφησε
ποσοστό 2,3% των ελληνικών εξαγωγών διεθνώς (έναντι 2,1% το
2019) και από την Ολλανδία
προήλθε
το
6,3% των εισαγωγών
μας (έναντι 5% το
2019). Η Ολλανδία καταλαμβάνει την τρίτη
θέση στην ΕΕ ως χώρα
προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών μετά
την Γερμανία και την
Ιταλία και την 8η ως
προορισμός.
Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία
της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CBS),
σύμφωνα με τα οποία οι

εξαγωγές αγαθών της
Ελλάδος προς την Ολλανδία το 2020 κατέγραψαν αύξηση 11%
και διαμορφώθηκαν σε
611 εκ. €, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1% σε 2,473
δισ. € .
Η απόκλιση με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για μεν
τις ελληνικές εξαγωγές,
σύμφωνα με την CBS,
οφείλεται στο γεγονός
ότι δεν καταγράφoνται
τα προϊόντα που επανεξάγονται, για δε τις ελληνικές εισαγωγές, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,
ενδέχεται να οφείλεται
στην διαφορά υπολογισμού.
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Σημαντική κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων στην Ολλανδία λόγω COVID-19

https://www.ey.com/en_nl

Κατά το 2020 και στο
πλαίσιο λήψης μέτρων
στήριξης των επιχειρήσεων λόγω πανδημίας, οι
μεγάλες ολλανδικές εταιρείες επωφελήθηκαν περισσότερο από τις κρατικές επιδοτήσεις από ό,τι οι
εταιρείες λοιπών κ/μ ΕΕ.
Ως αποτέλεσμα, οι απώλειες για αυτές ήσαν περιορισμένες ενώ σημειώθηκε
και αύξηση των ταμειακών
αποθεματικών τους. Έτσι,
το 2020 οι ολλανδικές εταιρείες κατέγραψαν ζημίες 11 δισ. € οι οποίες ωστόσο αντισταθμίστηκαν
από κρατικές ενισχύσεις
ύψους 20 δισ. €. Πέραν
των κρατικών επιδοτήσεων, ο δεύτερος παράγοντας που επέτρεψε στις
ολλανδικές επιχειρήσεις να
αντεπεξέλθουν στην κρίση
με τη μεγαλύτερη επιτυχία
σε ολόκληρη την Ευρώπη,
συνίσταται στην προσαρμοστικότητα της ολλανδικής οικονομίας.
Σε ό,τι αφορά την κρατική
υποστήριξη, αυτή πρόκειται να ενισχυθεί εντός του
2021 με το επιπρόσθετο
ποσό των 7,6 δισ. € το

πρώτο εξάμηνο του έτους.
Συγκεκριμένα:
- Επέκταση του Σχεδίου
Επιχορήγησης Παγίων Δαπανών (TVL), με συμπερίληψη σε αυτό και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Εκτιμώμενο κόστος για το 1ο
εξάμηνο 2021 : 3,8 εκ. €
- Επέκταση και αύξηση
των αποζημιώσεων προς
τους λιανοπωλητές για τα
αδιάθετα αποθέματα προϊόντων τους. Αναμενόμενο
κόστος: 160 εκ. €.
- Πρόγραμμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το κόστος του οποίου εκτιμάται
από 55 έως 70 εκ. € ανά
3μηνο. Δίδεται επίσης η
δυνατότητα στις νεοφυείς
επιχειρήσεις για λήψη δανείου έως και 35.000 € για
την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας.
Για την χορήγηση εν λόγω
δανείων πρόκειται να διατεθεί συνολικό ποσό 70
εκ. €.

γαζομένων τους, από το
80% στο 85% του μισθού
και διατήρηση του προγράμματος ενίσχυσης των
αυτοαπασχολούμενων.
- Παράταση της περιόδου
κατά την οποία οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για
αναβολή καταβολής φόρου. Μετατίθεται επίσης
για αργότερα η ημερομηνία έναρξης καταβολής
του αναβληθέντος φόρου
και δίδεται χρονικό περιθώριο 36 μηνών για την
καταβολή αυτού.
Η γενναιόδωρη κρατική
στήριξη κατέστη δυνατή
λόγω του σημαντικού πλεονάσματος που παράγει η
ευημερούσα
ολλανδική
οικονομία. Ωστόσο, τα
μέτρα που ελήφθησαν
οδήγησαν για πρώτη φορά
στην υπέρβαση του ορίου
60% του δημοσίου χρέους, υπέρβαση σημαντική
για τα οικονομικά δεδομένα και ειωθότα της χώρας.

- Αύξηση επιχορηγήσεων
προς τους εργοδότες για
κάλυψη μισθών των ερ-

Πώληση της μονάδας οικιακών συσκευών ‘’Domestic Appliances’’ της Royal Philips στην
κινεζική ‘’Hillhouse Capital’’
Η Royal Philips ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει
συμφωνία για την πώληση
της μονάδας οικιακών συσκευών ‘’Domestic Appliances’’
(πωλήσεις
2,2
δισ.€ το 2020) στην κινεζική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων
‘’Hillhouse
Capital’’. Η συναλλαγή
αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του
2021. Η συγκεκριμένη
επιχειρηματική κίνηση εγγράφεται στο πλαίσιο της
αναδιαμόρφωσης
της
Philips και της απελευθέρωσης κεφαλαίων. Τα τελευταία θα διοχετευθούν

της εταιρείας, όπως η
Saeco που αφορά σε μηχανές καφέ. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η συνολική αξία
της συναλλαγής ανέρχεται
περίπου στα 4,4 δισεκαΗ αξία της συναλλαγής για
τομμύρια ευρώ.
τη ‘’Domestic Appliances’’
ανέρχεται περίπου στα 3,7 Το 2018 η Royal Philips
δις €. Επιπλέον, η κινεζική προέβη στην πώληση της
εξαρτημάτων
εταιρεία θα καταβάλει σε μονάδας
ετήσιες δόσεις συνολικό φωτισμού και λαμπτήρων
ποσό 700 εκατομμυρίων αυτοκινήτουPhilips Lightin
ευρώ, προκειμένου να g N.V. (η οποία συνέχισε
μπορεί να χρησιμοποιεί ως εταιρεία με την επωνυτην επωνυμία της Philips μία ‘’Signify’’), ενώ σταμάγια περίοδο 15 ετών. Η τησε την παραγωγή προσυμφωνία καλύπτει επί- ϊόντων, όπως τηλεοράσεις
σης και κάποιες μάρκες και εξοπλισμός ήχου.
σε πιο σημαντικές δραστηριότητες της εταιρείας,
ήτοι στην τεχνολογία υγειονομικής περίθαλψης και
φροντίδας.

Μάρτιος 2021

Page 3

Πίεση των ΗΠΑ στην ολλανδική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής ημιαγωγών ASML για
απαγόρευση εξαγωγών στην Κίνα
Οι ΗΠΑ ασκούν ολοένα και
μεγαλύτερη πίεση προς
την Ολλανδία προκειμένου
να απαγορευθούν οι εξαγωγές στην Κίνα των μηχανημάτων EUV της εγχώριας εταιρείας εξοπλισμού
ημιαγωγών ASML. Τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των εξαιρετικά μικρών
ημιαγωγών (τσιπ) που
αποτελούν τον πυρήνα
των ταχύτερων τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και διακομιστών.
Εν λόγω πίεση αποτελεί
συνέχεια
έκθεσης που
παρήγγειλε το αμερικανικό
Κογκρέσο και η οποία προτείνει σειρά μέτρων για
την διατήρηση της ηγεσίας των ΗΠΑ στον τομέα
της τεχνητής νοημοσύνης.
Βάσει αυτής, οι ΗΠΑ πρέπει πάντα να προηγούνται
τουλάχιστον δύο γενεές
από την Κίνα όσον αφορά
στην τεχνολογία και ως εκ
τούτου η δεύτερη δεν
πρέπει να έχει πρόσβαση
στα μηχανήματα που κατασκευάζουν τα πλέον

προηγμένα τσιπ στον κόσμο.
Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ
ασκούν σημαντική πίεση
στην Ολλανδία προκειμένου να μην εκδώσει άδεια
εξαγωγής
μηχανημάτων
EUV, ωστόσο η προαναφερθείσα έκθεση προτείνει
τον αποκλεισμό της Κίνας
και από την προηγούμενη
γενεά μηχανημάτων παραγωγής τσιπ για υπολογιστές, τα λεγόμενα DUV. Η
ASML έχει το μονοπώλιο
στην τεχνολογία των EUV,
ενώ τα μηχανήματα DUV
κατασκευάζονται
επίσης
και από την ιαπωνική Nikon.
Η ASML δεν έχει αποστείλει ακόμη κανένα μηχάνημα EUV σε Κινέζους πελάτες καθώς η ολλανδική
Κυβέρνηση
καθυστερεί
την άδεια εξαγωγής - υπό
την έντονη αμερικανική
πίεση – εδώ και δύο έτη.
Ωστόσο για την εξαγωγή
μηχανημάτων DUV δεν
απαιτείται άδεια, με αποτέλεσμα η εν λόγω τεχνο-

λογία να πωλείται ήδη σε
κινεζικές εταιρείες
Σύμφωνα με Ολλανδούς
αναλυτές, εάν η Ολλανδία
συνεργαστεί με ένα είδος
αμερικανο-ιαπωνικού μετώπου κατά της Κίνας, θα
δημιουργηθεί ένα «κακό
προηγούμενο» που θα έχει
ενδεχομένως
αρνητικές
συνέπειες και σε άλλους
ολλανδικούς εξαγωγικούς
τομείς. Θεωρούν δε, ότι
τελικά η χώρα δεν θα έχει
άλλη επιλογή από το να
παραδώσει τον έλεγχο
τέτοιου είδους εξαγωγών
στις Βρυξέλλες.
Κατά τη γνώμη τους, οι
μηχανές ASML είναι τόσο
προηγμένες που συνιστούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο η ΕΕ
μπορεί να χρησιμοποιήσει
για άσκηση πίεσης στην
Κίνα ώστε να την υποχρεώσει να συμμορφωθεί
και με άλλες γεωπολιτικές
εμπορικές συμφωνίες, κάτι
το οποίο η Ολλανδία δεν
είναι σε θέση να επιβάλει
μόνη της.

Η Ολλανδία στην κορυφή των χωρών που ευνοούν την φοροαποφυγή
Όπως αναφέρεται στην
έκθεση του «Δικτύου Φορολογικής
Δικαιοσύνης»
(Tax Justice Network), η
οποία περιλαμβάνει την
κατάταξη των φορολογικών παραδείσων, η Ολλανδία καταλαμβάνει την
4η θέση μεταξύ των χωρών που ευνοούν την φοροαποφυγή. Μόνον οι
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Νήσοι Καϊμάν και οι
Βερμούδες διαδραματίζουν
διεθνώς μεγαλύτερο ρόλο
από την Ολλανδία ως προς
την διευκόλυνση του εν
λόγω φαινομένου. Της
Ολλανδίας έπονται η Ελβετία και το Λουξεμβούργο.
Σημειώνεται ότι η Ολλανδία κατείχε την ίδια θέση
και στον αντίστοιχο κατάλογο του 2019.
Για την κατάρτιση του
σχετικού πίνακα, οι ερευνητές εξέτασαν το βαθμό
στον οποίο οι φορολογικοί

νόμοι μιας χώρας επιτρέπουν στις εταιρείες να αποφεύγουν την καταβολή
φόρων. Εξέτασαν επίσης
το ύψος των χρηματικών
ποσών που προέρχονται
από πολυεθνικές και εισέρρευσαν σε μια χώρα μέσω
των φορολογικών κανόνων.
Τα αποτελέσματα της
έκθεσης έχουν προκαλέσει
αρνητική κριτική στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με αυτήν, το γεγονός
ότι η Ολλανδία παρουσιάζεται εκ νέου ως ένας από
τους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους διεθνώς είναι «επαίσχυντο»
και καταδεικνύει ότι διαδοχικά οι Κυβερνήσεις της
χώρας έλαβαν μόνο ημίμετρα κατά της φοροαποφυγής. Επίσης τονίζεται το
γεγονός ότι η συγκεκριμένη φορολογική πολιτική
έχει ως αποτέλεσμα την

απώλεια κρατικών εσόδων
όχι μόνο για την Ολλανδία
αλλά και για άλλες χώρες.
Κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η
νέα Κυβέρνηση θα πρέπει
να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της
φοροαποφυγής και να
διάκειται λιγότερο ευνοϊκά
προς τις μεγάλες εταιρείες
«που απλώς απαιτούν περισσότερα
φορολογικά
οφέλη». Επιπλέον, υποστηρίζουν την αύξηση του
εταιρικού φόρου. Ωστόσο
το «Δίκτυο Φορολογικής
Δικαιοσύνης»
παραμένει
απαισιόδοξο, καθώς θεωρεί ότι οι μεγάλες εταιρείες, κάνοντας χρήση όλων
των μηχανισμών φοροαποφυγής, θα μπορούν
συνεχώς να αποφεύγουν
την καταβολή υψηλότερων φόρων βάσει του
πραγματικού φορολογικού
συντελεστή.
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Επιχειρηματικά Νέα
Friesland Campina: τα κέρδη μειώθηκαν κατά 71,6% το 2020 . H μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων καταγράφηκε στον τομέα της φιλοξενίας λόγω κρίσης COVID-19 . Τον Νοέμβριο
2020 η εταιρεία προχώρησε σε 1.000 απολύσεις προσωπικού ενώ αναμένονται περαιτέρω
περικοπές .
Η έρευνα σχετικά με το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
από την ABN Amro θα παραταθεί από την Ολλανδική Εισαγγελία. Παρά το υψηλό πρόστιμο
που επιβλήθηκε παλιότερα στην ING για αμέλεια στην ανίχνευση πρακτικών ξεπλύματος
χρημάτων, η ABN Amro δεν υπήρξε αρκετά «ενεργή» στην καταπολέμηση νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τράπεζα εγκαλείται ότι έχει ελέγξει ανεπαρκώς
εάν οι πελάτες είχαν «ύποπτο» παρελθόν
Η Moody's είναι θετική για τις προοπτικές του ολλανδικού τραπεζικού τομέα. Σύμφωνα με
τον οργανισμό αξιολόγησης, οι συνθήκες για τις τράπεζες θα βελτιωθούν καθώς οι διαταραχές λόγω της κρίση της πανδημίας σταδιακά εξαφανίζονται. Μετά από συρρίκνωση 4,5%
πέρυσι, η Moody's προβλέπει αύξηση ύψους 2,2% φέτος και 2% το 2022.
Η ING θα κλείσει 69 καταστήματα και θα περικόψει 440 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ως αποτέλεσμα της αυξημένης ψηφιοποίησης. Το περασμένο καλοκαίρι, η ING ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το ένα τέταρτο των υποκαταστημάτων της.
Παρόλο που η γαλλική κυβέρνηση πρόκειται να καταλήξει σε συμφωνία με την Air France –
KLM για την οικονομική ενίσχυση του ομίλου, η Ολλανδία συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη σε
συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με του όρους στήριξης. Η ολλανδική Κυβέρνηση είναι επιφυλακτική, δεδομένου ότι τα οικονομικά προβλήματα της Air France είναι πολύ πιο σοβαρά από ό, τι αυτά της KLM. Επιπλέον, η KLM αντιτίθεται στο σχέδιο να παραδώσει 24 “slots” (3% των πτήσεων της εταιρείας).Προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η Air
France-KLM, η Ολλανδία θα πρέπει να επενδύσει 1 δισ. ευρώ από ίδια κεφάλαια ή να προβεί
σε λήψη δανείου, το οποίο θα προστεθεί σε προηγούμενο χορηγηθέν στην KLM δάνειο
ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η γαλλική Κυβέρνηση πρόκειται να παράσχει οικονομική
στήριξη ύψους 5 δισ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, η συνολική υποστήριξη για τον όμιλο θα
είναι της τάξεως των 16 δισ. ευρώ.
Μετά το άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ (με τη βοήθεια της ολλανδικής εταιρείας Boskalis)
και τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η διακοπή κυκλοφορίας, αναμένονται προβλήματα
στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Εκτός από τα 60 πλοία που προσεγγίζουν ταυτόχρονα στο λιμάνι
ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης, μέρος του προσωπικού του λιμανιού ενδέχεται να απεργήσει τις επόμενες ημέρες. Δεδομένου ότι ήδη το λιμάνι λειτουργεί με την μέγιστη χωρητικότητα, οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι τα εμπορευματοκιβώτια θα είναι «εν αναμονή»
στο λιμάνι για μήνες
Το ολλανδικό επενδυτικό ταμείο Reggeborgh Invest αποσύρεται από την Gek Terna, έναν
από τους δύο κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα στον οποίο συμμετέχει. Πωλεί το
31% της μετοχής της στην Gek Terna, την δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία
στην Ελλάδα, ποσοστό που απέκτησε το 2019 και θα «επικεντρωθεί» πλέον στην εταιρεία
Ellaktor της οποίας κατέχει το 27% των μετοχών.
Ο τεχνολογικός γίγαντας IBM ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στην Ολλανδία. Αναμένεται να απολυθούν 560 εργαζόμενοι επί συνόλου 2.200. Είναι πιθανό ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων θα μεταφερθεί σε θυγατρική εταιρεία της IBM, την Newco.
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Οικονομικοί Δείκτες
Πληθωρισμός
Τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 1,8% τον Φεβρουάριο του τρέχοντος
έτους σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η εν λόγω αύξηση είναι η μεγαλύτερη από τον
Δεκέμβριο του 2019 (2,7%) και από τις μεγαλύτερες στην ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, όπου ο πληθωρισμός παρέμεινε κατά μέσο όρο στο 0,9%.
ΑΕΠ
Σύμφωνα με νεώτερο υπολογισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας (CBS), η συρρίκνωση
του ΑΕΠ το 2020 ήταν 3,7%, ανάλογη με αυτήν που καταγράφηκε το 2009 κατά την διάρκεια της
χρηματοοικονομικής κρίσης. Σε προηγούμενη δημοσίευσή της, η Στατιστική Υπηρεσία υπολόγιζε την
συρρίκνωση της οικονομίας σε 3,8% ήτοι μεγαλύτερη από αυτήν του 2009.
Δημοσιονομικό έλλειμμα
Εν αντιθέσει με το πλεόνασμα ύψους άνω των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019, το 2020 σημειώθηκε έλλειμμα ύψους 34 δισ. ευρώ. Εν λόγω έλλειμμα ισοδυναμεί με ποσοστό 4,3% του ΑΕΠ. Το
δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 40 δισ. ευρώ σε ένα έτος και διαμορφώθηκε σε 435 δισεκατομμύρια
ευρώ (54,5% του ΑΕΠ). Σε προηγούμενο υπολογισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας, το δημόσιο χρέος
υπερέβαινε ελαφρώς το όριο του 60% του ΑΕΠ. Ωστόσο το έλλειμμα το 2020 ήταν υψηλότερο από
το όριο του 3% , σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
Ανεργία
Τον Φεβρουάριο, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 340 χιλιάδες ήτοι ποσοστό 3,6% του
εργατικού δυναμικού, όπως και τον Ιανουάριο. Μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου του έτους 2020, το
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 2,9% σε 4,6%. Εκτοτε, η ανεργία ακολούθησε πτωτική πορεία έως
και τον Ιανουάριο 2021.
Πτωχεύσεις
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, 28 λιγότερες εταιρείες κήρυξαν πτώχευση τον Φεβρουάριο. Ο αριθμός
των πτωχεύσεων τον Φεβρουάριο ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο μετά τον Δεκέμβριο του 1990. Για
άλλη μια φορά, η κυβερνητική δέσμη μέτρων στήριξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χαμηλό
αριθμό πτωχεύσεων. Ωστόσο, το 2020, περισσότερες από 140.000 εταιρείες ανέστειλαν την λειτουργία τους (εν μέρει) εθελοντικά, που είναι ο υψηλότερος αριθμός από το 2007 όταν δηλαδή η CBS
άρχισε να συλλέγει σχετικά στοιχεία. Επίσης, αναμένεται ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων θα παρουσιάσει απότομη αύξηση κατά την διάρκεια του έτους.
Τιμές κατοικιών
Παρά την κρίση, οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 10,4% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα το 2020. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία (CBS) πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας εικοσαετίας. Η έλλειψη στέγης και τα χαμηλά επιτόκια, μεταξύ άλλων,
δημιουργούν μεγάλη ζήτηση, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών.
Εισαγωγές και εξαγωγές
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CBS) , οι εξαγωγές αγαθών
μειώθηκαν κατά 6% στα 483 δισ. ευρώ το 2020, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 10%
στα 223 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8% και 12% αντίστοιχα.
Όσον αφορά τις εξαγωγές τον Ιανουάριο 2021, η CBS ανέφερε αύξηση του όγκου των εμπορευμάτων
που εξήχθησαν κατά 3,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020 .
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Μάρτιο—Δείκτης AEX

Στις 31 Μαρτίου ο δείκτης
AEX κατέγραψε υψηλό όλων
των εποχών (704,25 μονάδες). Το προηγούμενο ρεκόρ
χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο 2000 (703,18 μονάδες) .

Πορεία Χρηματιστηρίου Άμστερνταμ το 1ο τρίμηνο – Δείκτης AEX

Παρουσίαση ολλανδικής οικονομίας σε διαδικτυακή ημερίδα Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης :
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74243

Παρουσίαση ολλανδικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα σε εκδήλωση του
Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO)
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74516

