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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών
προς Ολλανδία το 1ο
τρίμηνο 2021

Σελ.1

Προσπάθεια της Ολλαν- Σελ. 2
δίας για απαγόρευση
εκτροφής γουνοφόρων
Επιδείνωση του επιχει- Σελ. 2
ρηματικού περιβάλλοντος στην Ολλανδία
σύμφωνα με τον ΣύνδεΕξελίξεις στον ολλανδικό τομέα των super
markets

Σελ.3

Εξαγορά από τη Nationale Nederlanden των
θυγατρικών της αμερικανικής MetLife σε
Ελλάδα και Πολωνία

Σελ.3

αύξηση 14,53% και το
εμπορικό έλλειμμα για
την χώρα μας μειώθηκε
κατά 8,89%.

Σύμφωνα με στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας Ολλανδίας για το
ελληνο-ολλανδικό εμπόριο, το 1ο τρίμηνο 2021
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2020,
καταγράφηκε σημαντική
αύξηση ελληνικών εξαγωγών 24,64% καθώς
και αύξηση 12,32% των
εισαγωγών μας.

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντος, παρατηρούμε ότι την σημαντικότερη
αύξηση
κατέγραψαν οι εξαγωγές φαρμάκων (το κύριο εξαγόμενο ελληνικό
προϊόν), τα φρούτα και
λαχανικά, τα ιχθυηρά
και τα ηλεκτρικά μηχα-

Ο όγκος του διμερούς
εμπορίου
παρουσίασε

νήματα.
Όσον αφορά τις εισαγωγές της Ελλάδος από
την Ολλανδία, την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή, τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τα φάρμακα.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

αξία σε εκ. €

1ο τρίμηνο
2020

1ο τρίμηνο
2021

μεταβολή
2021/20 %

Επιχειρηματικά Νέα

Σελ.4

Οικονομικοί Δείκτες

Σελ.5

Εξαγωγές

138

172

24,64

Σελ. 6

Εισαγωγές

633

711

12,32

Όγκος

771

883

14,53

Ισοζύγιο

-495

-539

-8,89

κάλυψη εισαγ./εξαγ.

21,80%

24,19%

Πορεία Χρηματιστηρίου

Κυριότερες εξαγωγές Ελλάδος προς Ολλανδία
(προϊόντα ) Αξία σε εκ. €

Σύνταξη - Επιμέλεια
Ευάγγελος Δαϊρετζής
Ελένη Καραγιάννη
Βικέντιος Μπουικέμα

1ο τρίμηνο % ετήσια
2021
μεταβολή

54 Φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα

27

92,9

05 Φρούτα και λαχανικά

27

50

68 Μη σιδηρούχα μέταλλα

21

5

03 Ψάρια, παρασκευάσματα αυτών

7

133,3

58 Πλαστικές ύλες σε μη πρωτογενή μορφή

7

16,67

28 Μεταλλεύματα και απορρίμματα μετάλλων

5

-

89 Διάφορα βιομηχανικά είδη μη κατονομαζόμενα

5

-

77 Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκευές και μέρη αυτών

6

100

74 Γενικός βιομηχανικός εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ.

4

33,3

69 Είδη από μέταλλο, μη κατονομαζόμενα

4

-
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Προσπάθεια της Ολλανδίας για απαγόρευση εκτροφής γουνοφόρων ζώων εντός της ΕΕ

https://www.theguardian.com/world/202
0/jul/17/spain-to-cull-nearly-100000mink-in-coronavirus-outbreak

Η Ολλανδία από κοινού
με την Αυστρία κατέθεσαν
υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου δηλώνουν την επιθυμία τους
για την οριστική απαγόρευση παραγωγής γουναρικών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι δύο χώρες καλούν την Ε. Επιτροπή να
αναλάβει δράση για οριστικό τερματισμό εκτροφής γουνοφόρων ζώων
στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας
ως βασικό επιχείρημα τη
μεταχείριση των ζώων,
την ηθική αλλά και τους
κινδύνους για τη δημόσια
υγεία και την υγεία των
ζώων. Οι δύο χώρες καλούν όσα από τα Κ/Μ
συμφωνούν με την ανωτέρω θέση, να υποστηρίξουν
το εν λόγω υπόμνημα.
Σημειώνεται ότι είχαν προ-

ηγηθεί δύο ψηφίσματα
του ολλανδικού Κοινοβουλίου προς την Κυβέρνηση,
τον Νοέμβριο 2020, με τα
οποία ζητούσαν από την
τελευταία να επιδιώξει
εντός του πλαισίου της ΕΕ
την απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης γουναρικών. Η ολλανδική Κυβέρνηση ωστόσο θεωρεί ότι
μία τέτοια προσπάθεια δεν
έχει νόημα, αφ’ ης στιγμής
εξακολουθούν και παράγονται γούνες εντός της ΕΕ.
Σημειώνεται ότι το 2013
ψηφίστηκε στην Ολλανδία
νόμος για την απαγόρευση
της εκτροφής και θανάτωσης γουνοφόρων ζώων, ο
οποίος έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του
κλάδου να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους
έως το 2024. Εξ αιτίας

όμως της πανδημίας και
των ανησυχιών για εξάπλωση του κορωνοϊού σε
πληθυσμούς εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων,
τη δημιουργία νέων μεταλλάξεων και τη μεταφορά αυτών από τα ζώα
στον άνθρωπο, η ανωτέρω απαγόρευση μετατέθηκε κατά πολύ νωρίτερα, με
ισχύ από την 8η Ιανουαρίου 2021. Εντούτοις ήδη
από τις αρχές Δεκεμβρίου
οι φάρμες εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην χώρα
ήσαν ουσιαστικά άδειες.

Επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ολλανδία σύμφωνα με τον Σύνδεσμο
Βιομηχάνων

https://wtctwente.com/the-netherlandsmost-competitive-economy-in-the-eu/

Η παρατεταμένη πολιτική
αβεβαιότητα λόγω καθυστέρησης
σχηματισμού
κυβέρνησης, η βραδύτητα
στη συντήρηση των υποδομών, η κρίση του αζώτου, τα προβλήματα στην
παιδεία και η έλλειψη στέγης προκαλούν επιδείνωση
του επιχειρηματικού κλίματος και ζημιώνουν την
εικόνα της Ολλανδίας ως
χώρας υποδοχής ξένων
επενδύσεων, επισημαίνουν
ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων
και 50 δήμοι της Ολλανδίας σε επιστολή προς την
υπεύθυνη των διερευνητικών επαφών για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης
στη χώρα, κα Mariëtte
Hamer.
Σύμφωνα με την επιστολή, το γεγονός ότι η Ολλανδία εξακολουθεί να
έχει καλές επιδόσεις στη
διεθνή κατάταξη σε σχέση

με το επιχειρηματικό περιβάλλον, δεν εκφράζει πλέον την πραγματική κατάσταση στην χώρα όπου
είναι εμφανή τα σημάδια
μίας προϊούσας επιδείνωσης.
Οι τοπικές αρχές και η επιχειρηματική
κοινότητα
δηλώνουν ότι ανησυχούν
πολύ για την ποιότητα της
εκπαίδευσης, την έλλειψη
στέγης σε εθνικό επίπεδο,
την ανάγκη για βελτίωση
των υποδομών και των
διασυνδέσεων, ειδικά γύρω από τα επιστημονικάτεχνολογικά clusters της
χώρας, καθώς επίσης την
ανάγκη για επενδύσεις
στους τομείς της γνώσης,
καινοτομίας, προσβασιμότητας και βιωσιμότητας.
Σε όλα τα ανωτέρω θέματα ωστόσο παρατηρούνται, όπως επισημαίνουν,
καθυστερήσεις, ενώ αντι-

θέτως άλλες χώρες σημειώνουν πρόοδο μέσω
επενδύσεων και λήψης
των απαραίτητων μέτρων.
Οι συντάκτες της επιστολής αναφέρουν οτι η Ολλανδία δεν θα πρέπει να
επιδιώκει να ενισχύσει το
επιχειρηματικό κλίμα με
διάφορα είδη περίπλοκων
φορολογικών δομών, καθώς η χώρα δεν θα πρέπει
να αποτελεί αγωγό για
κεφάλαια τα οποία δεν
έχουν καμία συνεισφορά
στην οικονομία και την
παραγωγή της. Αντιθέτως,
αυτό που ζητούν είναι μία
αξιόπιστη κυβέρνηση που
θα ακολουθεί μία σταθερή
πολιτική,
περισσότερες
επενδύσεις καθώς και επίσπευση ως προς την εφαρμογή μέτρων για την
αναστροφή της αρνητικής
οικονομικής τάσης.
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Εξελίξεις στον ολλανδικό τομέα των super markets
Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών που σημειώνουν τα ολλανδικά
super markets τα στελέχη
του τομέα κάνουν λόγο
για πίεση την οποία υφίσταται το μοντέλο εσόδων
των εν λόγω επιχειρήσεων.
Μία από τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα super markets
σχετίζεται με την είσοδο
στην αγορά και την ταχεία
ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών πραγματοποίησης αγορών, και μάλιστα όσων εξ αυτών πραγματοποιούν
ταχύτατες
διανομές των προϊόντων
(«flash deliverers»). Κατά
την διάρκεια μόνο του
τελευταίου
οκταμήνου
εισήλθαν στην ολλανδική
αγορά τέσσερις εταιρείες
«flash deliverers», η τουρκική Getir οι γερμανικές
Gorillas και Flink και η
βρετανική Zapp. Η Gorillas έχει σημειώσει μέχρι
στιγμής την ταχύτερη ανάπτυξη δραστηριοποιούμενη σε δέκα μεγάλες ολλανδικές πόλεις, ακολουθούμενη από την Flink
(παρουσία σε οκτώ πόλεις), ενώ οι Getir και

Zapp δραστηριοποιούνται
μόνο στο Άμστερνταμ. Οι
εν λόγω εταιρείες διανέμουν τις παραγγελίες εντός 10 – 20 λεπτών, επτά
ημέρες την εβδομάδα και
μερικές φορές 24 ώρες
την ημέρα.
Η δυνατότητα ταχείας διανομής τους εξασφαλίζεται
μέσω ενός αριθμού μικρών αποθηκών που διαθέτουν σε κάθε πόλη (τις
αποκαλούμενες
«dark
stores»), όπου αποθηκεύονται τα προϊόντα για να
διανεμηθούν στη συνέχεια, και σε μικρό διάστημα
από τη στιγμή της παραγγελίας, από ταχυμεταφορείς με ποδήλατα. Σύμφωνα με ειδικούς του τομέα
της λιανικής στην Ολλανδία, οι νεοεμφανιζόμενες
αυτές εταιρείες μπορούν
σε μικρό διάστημα να κατακτήσουν ένα κομμάτι
της αγοράς των super
markets και ως εκ τούτου
λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα «κλασικά» super markets. Ωστόσο, κατά τους ίδιους, οι καθιερωμένες αλυσίδες super markets, όπως οι Albert Heijn
(AH), Jumbo, Plus, Lidl,
Dirk, Aldi και Coop δεν

έχουν σοβαρό λόγο ανησυχίας.
Όπως αναφέρουν οι ανωτέρω, οι νεοεμφανιζόμενοι
«flash deliverers» στην
αγορά λιανικής, πίσω από
τους οποίους υπάρχουν
πολύ μεγάλα κεφάλαια,
στην παρούσα φάση επενδύουν σημαντικά ποσά
ούτως ώστε να επικρατήσουν των ανταγωνιστών
τους. Η συμβουλή τους
λοιπόν προς τα μεγάλα,
κλασικού τύπου super
markets είναι να μην προβούν και τα ίδια στην δημιουργία
αντίστοιχων
«flash» υπηρεσιών αλλά
να αναμένουν έως ότου
επικρατήσει ο ισχυρότερος
από τους νεοεμφανιζόμενους «παίκτες». Στη συνέχεια μπορούν να προβούν
στην εξαγορά του, αφ’ ης
στιγμής μάλιστα τα super
markets
υποχρεούνται,
από τις εξελίξεις στην αγορά, να ξεφύγουν από το
σημερινό
περιοριστικό
μοντέλο (των καταστημάτων δηλαδή με φυσική
παρουσία) και να αναπτυχθούν προς νέες κατευθύνσεις.

https://www.linkedin.com/company/netherlandsforeign-investment-agency/?originalSubdomain=sv

Εξαγορά από τη Nationale Nederlanden των θυγατρικών της αμερικανικής MetLife
σε Ελλάδα και Πολωνία
Όπως ανακοινώθηκε στο
ολλανδικό χρηματιστήριο,
ο ολλανδικός ασφαλιστικός όμιλος Nationale Nederlanden (ΝΝ) εξαγόρασε
τις θυγατρικές του αμερικανικού ομίλου MetLife
στην Ελλάδα και την Πολωνία, στην τιμή των 584
εκατ. Ευρώ.
Με την εξαγορά αυτή, η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, η
ΝΝ εκτιμά ότι θα ενισχύσει
την ανάπτυξή της μειώνοντας ταυτοχρόνως τα κόστη της. Η εν λόγω κίνηση
της εξασφαλίζει 2,7 εκατομμύρια νέους πελάτες,
ενώ 450 εργαζόμενοι της
MetLife θα υπαχθούν στη
ΝΝ.

Σε ό, τι αφορά τη χώρα
μας, η ΝΝ έχει παρουσία
από το 1980 σε τομείς
όπως οι ασφάλειες ζωής
και τα συνταξιοδοτικά
προϊόντα. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της εταιρείας,
με την εν θέματι εξαγορά
θα καταστεί πλέον ηγέτης
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αποκτώντας
συνολικό μερίδιο αγοράς
18% και συνδυασμένο
μερίδιο αγοράς 31% στις
ασφάλειες ζωής και υγείας.
Ο ολλανδικός όμιλος επίσης ευελπιστεί ότι θα γίνει
ηγέτης της αγοράς στα
προϊόντα που αφορούν τις
παροχές σε εργαζόμενους
και τις ομαδικές συντάξεις,
ενώ σχεδιάζει να επεκτεί-

νει το ήδη ελκυστικό ελληνικό χαρτοφυλάκιο για τις
περιπτώσεις ατυχημάτων
και υγείας.
Τέλος, σκοπεύει να διαφοροποιήσει περαιτέρω το
δίκτυο διανομής του στη
χώρα μας, αυξάνοντας
τόσο τα κανάλια απευθείας διανομής όσο και τους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Σχετικά με τους
τελευταίους, η ανακοινωθείσα εξαγορά θα προσθέσει 400 ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές στο νυν
δυναμικό της ΝΝ, αυξάνοντάς το κατά 50%.

https://www.nu.nl/economie/3750028/duizendenklanten-nationale-nederlanden-krijgen-geld-terug.html
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Επιχειρηματικά νέα
Η ολλανδική εταιρεία χρωμάτων AkzoNobel πρόκειται να εξαγοράσει την κολομβιανή
εταιρεία Grupo Orbis. Με την εξαγορά, η AkzoNobel στοχεύει όχι μόνο να ενισχύσει
την υπάρχουσα θέση της στην Κεντρική και Νότια Αμερική, αλλά και να την επεκτείνει
σε περισσότερες χώρες της περιοχής. H Grupo Orbis δραστηριοποιείται σε δέκα χώρες
στη Λατινική Αμερική και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 260 εκ. ευρώ. Επιπλέον, η
AkzoNobel παρουσίασε πρόσφατα ισχυρά στοιχεία, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε
4,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 4 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Λιμήν του Ρότερνταμ: ρεκόρ κίνησης εμπορευματοκιβωτίων καταγράφηκε παρόλο
που δεν επέστρεψε ακόμη στα προ πανδημίας επίπεδα. Παρά τη σημαντική αύξηση
σε σύγκριση με το 2020 (διακινήθηκαν 231,6 εκ. τόνοι ήτοι + 5,8%) είναι ακόμη κατά 4% χαμηλότερη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Επίσης, ο όγκος των
εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε ρεκόρ. Τέλος, η Διοίκηση του Λιμένος ανέφερε ότι
το Brexit δεν προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο Ρότερνταμ.
Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Jumbo συνεχίζει να μεγεθύνεται ενώ στο τέλος του έτους
αναμένεται να έχει κύκλο εργασιών ύψους 10 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στα
100 χρόνια λειτουργίας της. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους είχε κύκλο εργασιών 5,36 δισ. ευρώ. Η εταιρεία αναμένει επίσης να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς (21,8% επί του παρόντος) στην ολλανδική αγορά.
Η ολλανδική τράπεζα ING η οποία έχει παρουσία στην Αυστρία, πωλεί τις εκεί υπηρεσίες της προς καταναλωτές στην Bank99. Η ING δραστηριοποιείται στην χώρα από το
2003, ωστόσο είχε σχετικά λίγους ιδιώτες πελάτες. Το μικρό μέγεθος ήταν ο κυριότερος λόγος της αποχώρησής της από την αυστριακή αγορά. Επίσης αποφάσισε να αποχωρήσει και από την τσεχική αγορά. Η ING δεν είναι η μόνη ολλανδική τράπεζα που
σταματά ορισμένες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Πρόσφατα, η τρίτη μεγαλύτερη
ολλανδική τράπεζα Rabobank αποφάσισε να αναστείλει στην Γερμανία και το Βέλγιο
τις υπηρεσίες retailing.
Η εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων chips ASML αναμένει υψηλή αύξηση του κύκλου
εργασιών και των κερδών το 2021. Οι ελλείψεις στη βιομηχανία chips και οι επενδύσεις σε επιπλέον χωρητικότητα οδηγούν σε υψηλή ζήτηση για μηχανήματα chips της
ολλανδικής ASML. Το 2021, η ASML αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών 35% σε σύγκριση με το 2020. Τα καθαρά κέρδη το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε ένα δισ. ευρώ.
Η ASML είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής μηχανών παραγωγής chips στον
κόσμο και η εταιρεία με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο ολλανδικό χρηματιστήριο ύψους 240 δισ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τελικά παροχή δανείων προς την KLM συνολικού
ύψους 3,4 δισ. ευρώ με εγγύηση του ολλανδικού Δημοσίου. Εν λόγω έγκριση απαιτείτο, διότι τον Μάιο τ.έ. το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έδωσε εντολή στην Επιτροπή να επανεξετάσει την αρχική της έγκριση για ολλανδική κρατική ενίσχυση προς την KLM, έπειτα
από αμφισβήτηση από πλευράς Ryanair της νομιμότητας της απόφασης αυτής. Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου , η Ε. Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει
νέα απόφαση εντός δύο μηνών ενώ κατά το διάστημα αυτό η Χάγη θα συνέχιζε να
χορηγεί στην KLM τα υποσχεθέντα δάνεια.
H αρνητική απόφαση του Δικαστηρίου είχε αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για την KLM
και το ολλανδικό Δημόσιο, δεδομένου ότι η έγκριση δέσμης μέτρων ενίσχυσης αποτελεί επίσης σημαντική προϋπόθεση για νέα «ένεση» κεφαλαίου προς την KLM από την
Κυβέρνηση, η οποία εξετάζει την δυνατότητα μετατροπής δανείου 1 δισ.€ στην αεροπορική εταιρεία ως διαρκές δάνειο προς ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης.
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Οικονομικοί Δείκτες
Πληθωρισμός
Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 2%
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Μάιο, η αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 2,1%. Η Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS) υπολόγισε επίσης τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (EνΔΤΚ) σε όλη την Ε.Ε. Για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018,
ο EνΔΤΚ ήταν υψηλότερος στην Ευρωζώνη (1,9%) από ό, τι στην Ολλανδία (1,7%).
Ανεργία
Τον Ιούνιο, για πρώτη φόρα από τον Μάρτιο του 2020, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι είναι κάτω από
300 χιλιάδες. Πιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 297 χιλιάδες, ήτοι, ποσοστό
3,2% του εργατικού δυναμικού (3,3% τον Μάιο). Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 10 χιλιάδες κατά μέσον όρο ανά μήνα.
Επενδύσεις
Τον Μάιο του 2021, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 10,3% υψηλότερος σε σύγκριση με τον Μάιο του
προηγούμενου έτους. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν 10%
χαμηλότερες. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε σε σπίτια και κτίρια, αυτοκίνητα και μηχανήματα.
Τιμές κατοικιών
Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι τιμές κατοικιών σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση της τελευταίας
εικοσαετίας. Οι τιμές κατοικιών στην Ολλανδία ήταν 13% υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι οι τιμές κατοικιών
στην Ολλανδία για άλλη μια φορά αυξήθηκαν ταχύτερα (11,3%) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
(6,1%).
Εμπόριο
Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 22% υψηλότερος τον Μάιο τ.έ. σε σύγκριση με τον Μάιο του
2020. Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση από το 1995. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε σε πετρέλαια, χημικά, εξοπλισμό μεταφορών και μηχανήματα. Επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι η Ολλανδία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μπύρας στην ΕΕ το 2020, με εξαγωγές αξίας
2 δις. Όσον αφορά τον όγκο εισαγόμενων αγαθών, καταγράφηκε αύξηση 20,7% σε σύγκριση με τον
Μάιο του 2020.
Πτωχεύσεις
Τον Ιούνιο οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση στην Ολλανδία ήταν κατά 10 λιγότερες σε σύγκριση
με τον Ιούνιο. Για άλλη μια φόρα, ο αριθμός πτωχεύσεων είναι πολύ χαμηλός χάρη κυρίως στην κυβερνητική στήριξη. Κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 ο αριθμός των πτωχεύσεων ήταν κατά περίπου
50% χαμηλότερος σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ολλανδίας ανήλθε σε σχεδόν 46 χιλιάδες ευρώ το 2020, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (περίπου 30 χιλιάδες ευρώ). Η Ολλανδία κατατάχθηκε 4η από πλευράς
μεγέθους κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2020.
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ
1o εξάμηνο 2021—Δείκτης ΑΕX

Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ
τον Ιούλιο 2021—Δείκτης ΑΕX
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Πρόσφατες έρευνες αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ
1. Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ολλανδία
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/76064

2. Η αγορά του ελαιολάδου και των ελαιών στην Ολλανδία
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/75945
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Ετήσια Εκθεση Γραφείου ΟΕΥ
για την Οικονομία της Ολλανδίας και τις διμερείς
ελληνο-ολλανδικές Οικονομικές και Εμπορικές
Σχέσεις
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/
infofile/76036

