
Σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις της τρίτης με-
γαλύτερης ολλανδικής 
τράπεζας Rabobank 
όσον αφορά την πορεία 
της οικονομίας της χώ-
ρας, αναμένεται  επιτά-
χυνση της ανάκαμψης 
της οικονομίας  και αύ-
ξηση του ΑΕΠ 3,8% το 
2021. Η ολλανδική οικο-
νομία ανακάμπτει από 
την κρίση της πανδημί-
ας  νωρίτερα και ταχύ-
τερα από το αναμενόμε-
νο και γι αυτόν τον λό-
γο  οι οικονομικοί ανα-
λυτές  της Rabobank 
αναθεωρούν προηγού-
μενες εκτιμήσεις για αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 
2,3% το τρέχον έτος.   

Η Rabobank δικαιολογεί 
τις νέες εκτιμήσεις στο 
γεγονός ότι το Υπουργι-
κό Συμβούλιο έχει ε-
φαρμόσει σειρά εκτετα-
μένων μέτρων χαλάρω-
σης των περιορισμών 

λόγω του 
«ενθαρρυντικού» ποσο-
στού εμβολιασμού, της 
ραγδαίας πτώσης του 
αριθμού των μολύνσε-
ων και της μείωσης των 
εισαγωγών στα νοσοκο-
μεία. Επιπλέον, σύμφω-
να με την τράπεζα, η 
ολλανδική οικονομία 
αποδείχθηκε πιο ανθε-
κτική από ό, τι επιστεύ-
ετο προηγουμένως. Συ-
νεπώς, η οικονομία ανα-
μένεται να έχει ανακτή-
σει πλήρως τις απώλειες 
από την κρίση της παν-
δημίας το τρίτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους, 
ήτοι ταχύτερα από 
άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες.  

Για το επόμενο έτος, η 
Rabobank προβλέπει 
οικονομική ανάπτυξη 
3,7%, έναντι προηγού-
μενης πρόβλεψης 3,5%. 
Ωστόσο δεν αναμένεται 

να  ανακάμψουν όλοι οι 
τομείς  της οικονομίας 
εντός του 2021 όπως ο 
τομέας της τροφοδοσί-
ας για τον οποία εκτιμά-
ται ότι θα επανέλθει σε 
αναπτυξιακούς ρυθμούς  
το 2022. Τέλος,  λόγω 
της ισχυρής ανάκαμψης, 
αυξάνονται οι ανησυχί-
εςγια τον πληθωρισμό ο 
οποίος ναι μεν αναμένε-
ται να αυξηθεί, αλλά θα 
παραμείνει σχετικά περι-
ορισμένος ήτοι  1,8% 
το 2021 και  1,7% το 
2022. 

Προβλέψεις για την ολλανδική οικονομία  
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Η  Κυβέρνηση της Ολλαν-
δίας ανακοίνωσε ότι θα 
δεσμεύσει επιπλέον ποσό 
6 δισ. € , προκειμένου να 
παρατείνει για άλλους 
3μήνες τα ισχύοντα μέτρα 
στήριξης των επιχειρήσε-
ων κατά των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Με τον 
τρόπο αυτό, η Κυβέρνηση 
ελπίζει ότι θα επιτύχει την 
επανεκκίνηση της οικονο-
μίας, καθώς μάλιστα το 
τέλος της πανδημίας είναι 
πλέον ορατό. 

Οι αρμόδιοι Υπουργοί 
(Οικονομίας, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Οικονομι-
κών) τόνισαν την ανθεκτι-
κότητα που επέδειξαν η 
οικονομία και η κοινωνία 
στην πανδημική κρίση.  
Ηδη από την πρώτη χαλά-
ρωση των περιοριστικών 
μέτρων έχει παρατηρηθεί 
ταχεία ανάκαμψη στην 

οικονομία, τάση η οποία 
αναμένεται ότι θα συνεχι-
στεί καθώς η κοινωνία 
«ανοίγει» περαιτέρω. Το 
δε νέο πακέτο στήριξης 
εδράζεται στην ελπίδα 
αυτή. 

Τα μέτρα στήριξης περι-
λαμβάνουν επιδότηση των 
μισθών των υπαλλήλων 
καθώς και επιδότηση για 
τις πάγιες δαπάνες των 
επιχειρήσεων, σε συνάρ-
τηση και με τις απώλειες 
στον κύκλο εργασιών. 
Ακόμη η επιδότηση σε 
σχέση με τις πάγιες δαπά-
νες θα αυξηθεί από 
550.000 € σε 1,2 εκ. € . 
Αυτό το βήμα αποτελεί 
παραχώρηση της ολλανδι-
κής Κυβέρνησης στους 
μεγάλους εμπόρους λιανι-
κής, οι οποίοι κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας 
ήσαν υποχρεωμένοι να 
συνεχίσουν να πληρώνουν 

ενοίκια για τα μεγάλα ακί-
νητα που διαθέτουν.  

Περίπου 250.000 εταιρείες 
αντιμετωπίζουν φορολογι-
κό χρέος το οποίο προέκυ-
ψε κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της πανδημίας που 
ανέρχεται σε 16 δισ. € – 
ποσό που αντιστοιχεί στο 
6% των εσόδων της Κυ-
βέρνησης από φόρους 
επιχειρήσεων. Η Κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε ότι θα εί-
ναι επιεικής στη συλλογή 
των καθυστερούμενων 
οφειλών. Επίσης, πολλές 
εταιρείες έχουν ήδη εξο-
φλήσει το σύνολο ή μέρος 
του χρέους τους. Το γεγο-
νός ότι έχει ήδη εξοφληθεί 
χρέος επιχειρήσεων συνο-
λικού ύψους 20 δισ. €, 
αποτελεί, κατά την Κυβέρ-
νηση, ένδειξη ότι η οικο-
νομία της χώρας παραμέ-
νει υγιής. 

μεγάλων εταιρειών σε υ-
περπόντιους φορολογι-
κούς παραδείσους που 
ενδέχεται να μην εφαρμό-
σουν τον διεθνή ελάχιστο 
φορολογικό συντελεστή. 
Σχετικά μεγάλος αριθμός 
εταιρειών διατηρεί τα κε-
ντρικά του γραφεία στην 
Ολλανδία, όπως η Shell 
και η ASML, οι οποίες 
όμως δηλώνουν μέρος 
των κερδών τους σε χώ-
ρες με χαμηλό φορολογικό 
συντελεστή . 

Εάν οι πολυεθνικές με 
έδρα στην Ολλανδία δη-
λώνουν τα κέρδη τους σε 
«χώρες ευκαιρίας», οι ολ-
λανδικές φορολογικές αρ-
χές θα επιβάλουν στις ε-
ταιρείες πρόσθετο φόρο, 
ούτως ώστε να καλυφθεί 
ο ελάχιστος φορολογικός 
συντελεστής. Συνεπώς οι 
εταιρείες δεν θα έχουν 
λόγους να ιδρύουν υποκα-

Η συμφωνία που υπέγρα-
ψαν οι  7 πλουσιότερες  
χώρες για τον περιορισμό 
της φοροδιαφυγής έχει 
χαρακτηριστεί 
«πρωτοποριακή» και 
«ιστορική». Ωστόσο στην 
Ολλανδία εν λόγω συμφω-
νία αντιμετωπίζεται με 
σκεπτικισμό και εγείρονται 
ερωτήματα ως προς το 
εάν και κατά πόσον είναι 
επωφελής για την χώρα. 

Οι χώρες της G7 συμφώ-
νησαν στην επιβολή ελάχι-
στου συντελεστή φόρου 
εισοδήματος εταιρειών 
15% τον οποίο οι εταιρεί-
ες θα καταβάλουν όχι μό-
νο στην χώρα  που έχουν 
την έδρα αλλά και στις 
χώρες που πραγματοποι-
ούν τα κέρδη τους. Όσον 
αφορά την Ολλανδία, τί-
θεται το ερώτημα εάν θα 
υπάρξει αύξηση φορολογι-
κών εσόδων ή «φυγή» 

ταστήματα σε άλλες χώ-
ρες ακόμα κι αν αυτές δεν 
προσαρμόσουν τους συ-
ντελεστές τους.   

Λόγω της λειτουργίας πολ-
λών κεντρικών γραφείων 
αλλοδαπών εταιρειών 
στην Ολλανδία, η νέα συν-
θήκη ακούγεται επικερδής 
για την χώρα λαμβανομέ-
νης υπόψιν της αρνητικής 
φήμης περί φοροαποφυ-
γής. Η Ολλανδία αναμένε-
ται με τις νέες ρυθμίσεις 
να επωφελείται ετησίως με 
900 εκ. € .  

Ολλανδοί αναλυτές πι-
στεύουν ότι οι εταιρείες 
δεν θα έχουν λόγο να α-
ποχωρήσουν από την χώ-
ρα διότι ο ισχύων επί κερ-
δών εταιρειών φόρος  εί-
ναι ήδη 25%, υψηλότερος 
από τον νέο ελάχιστο. 

 

 

Παράταση των μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων κατά της πανδημίας  

Επιπτώσεις στην Ολλανδία της συμφωνίας G7 περί φορολογίας επί των εταιρικών κερδών  
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Σύμφωνα με έκθεση του 
ΟΟΣΑ, η Ολλανδία πρέπει 
να επικεντρωθεί στην ψη-
φιοποίηση για να διασφα-
λίσει την μελλοντική οικο-
νομική της ανάπτυξη.  
Ο διεθνής οργανισμός ε-
κτιμά ότι  η ανεπτυγμένη 
ψηφιακή υποδομή της 
χώρας έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στον περιορισμό της 
οικονομικής ζημίας κατά 
τη διάρκεια της κρίσης της 
πανδημίας.   
 
Η ψηφιοποίηση έχει προ-
χωρήσει περισσότερο 
στην Ολλανδία από ό, τι 
σε άλλες ανεπτυγμένες 
χώρες, αλλά τα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η 
χώρα δεν είναι σίγουρα 
πρωτοπόρος. Επομένως  η  
επόμενη κυβέρνηση θα 
πρέπει να καταβάλει πε-
ρισσότερες προσπάθειες 
στον τομέα αυτό. Σύμφω-
να με τον Γενικό Γραμμα-
τέα του ΟΟΣΑ, η ανάπτυ-
ξη στην Ολλανδία είναι 
«σημαντικά χαμηλότερη 
από ό, τι σε χώρες όπως η 
Γερμανία και η Γαλλία και  
πρέπει να επενδύσει πε-
ραιτέρω σε ποιοτικότερο 

και ταχύτερο διαδίκτυο.  
 
Ο ΟΟΣΑ κρίνει θετικά τα 
μέτρα που έλαβε η κυβέρ-
νηση κατά τη διάρκεια της 
κρίσης. Η στήριξη των 
επιχειρήσεων έχει αποτρέ-
ψει πολλές πτωχεύσεις, 
ωστόσο  εάν η κυβέρνηση 
συνεχίσει την οικονομική 
ενίσχυση των επιχειρήσε-
ων για μεγάλο διάστημα, 
θα μπορούσε να 
«εμποδίσει τις απαραίτη-
τες διαρθρωτικές αλλα-
γές». 
 
Ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι η 
ολλανδική οικονομία θα 
αυξηθεί κατά 2,7% φέτος 
και 3,7% τον επόμενο 
χρόνο. Τα στοιχεία αυτά 
συμφωνούν με τις προη-
γούμενες προβλέψεις της 
De Nederlandsche Bank. 
 
Εκτός από την εστίαση 
στην ψηφιοποίηση, είναι 
επίσης απαραίτητες σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις στις 
αγορές εργασίας και κατοι-
κίας. Η περαιτέρω μείωση 
των φορολογικών ελα-
φρύνσεων για τους ιδιο-
κτήτες σπιτιών είναι απα-

ραίτητη και θετική για τα 
δημόσια οικονομικά. 
 
Εν λόγω μεταρρυθμίσεις 
κρίνονται απαραίτητες 
προς αποφυγήν  υπερβο-
λικής αύξησης του εθνικού 
χρέους μακροπρόθεσμα. 
Σε ένα σενάριο χωρίς πε-
ραιτέρω μεταρρυθμίσεις, 
λόγω του κόστους της 
γήρανσης, το χρέος θα 
αυξηθεί σε περίπου 130% 
του ΑΕΠ έως το 2060. 
Ειδικότερα, οι μεταρρυθμί-
σεις στην αγορά εργασίας 
θα συμβάλουν σε ένα πιο 
υγιές ισοζύγιο χρέους. 

 

Ο ΟΟΣΑ καλεί την Ολλανδία να επικεντρωθεί στην ψηφιοποίηση 

ρο ευάλωτη σ΄αυτήν. Επί 
παραδείγματι, θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα προ-
σαρμογής στο κλίμα για να 
αποφευχθούν πλημμύρες 
στις σήραγγες.  

Οι ειδικοί ήδη δηλώνουν 
ότι απαιτείται τουλάχιστον 
ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
επιπλέον σε ετήσια βάση. 
Η Van Nieuwenhuizen ι-
σχυρίζεται ότι η επόμενη 
Κυβέρνηση θα πρέπει να 
επενδύσει περισσότερα 
στην διαχείριση και την 
συντήρηση των υποδομών 
καθώς και σε νέα έργα.  

Η Ολλανδία είναι γνωστή 
για τις  αναπτυγμένες υπο-
δομές της και εν λόγω 
φήμη μπορεί να διατηρη-
θεί μόνο εάν η νέα Κυβέρ-
νηση συνεχίσει να επενδύ-
ει σ’ αυτές. Η Υπουργός 
Υποδομών προκειμένου να 

αποκτήσει μια σαφέστερη 
εικόνα για το συνολικό 
κόστος ενός εκτεταμένου 
προγράμματος υποδομών, 
ανέθεσε  νέα μελέτη σε 
μεγάλη εταιρεία συμβού-
λων.  

Η υπουργός Υποδομών 
Cora van Nieuwenhuizen 
υποστηρίζει ότι η νέα Κυ-
βέρνηση θα πρέπει να 
προχωρήσει στην πραγμα-
τοποίηση περισσότερων 
επενδύσεων στις υποδο-
μές της Ολλανδίας.  

Λόγω σημαντικών ανακαι-
νίσεων και αντικαταστάσε-
ων γεφυρών και σηράγ-
γων, ο προϋπολογισμός 
για το Υπουργείο Υποδο-
μών φαίνεται να μειώνε-
ται. Εκτός από τα έργα 
που είναι αναγκαίο να υ-
λοποιηθούν, η Van Nieu-
wenhuizen αναμένει αύξη-
ση του κόστους των υπο-
δομών λόγω των απαιτή-
σεων για την ασφάλεια και 
την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής ειδικότε-
ρα στην Ολλανδία η οποία 
είναι λόγω της γεωγραφι-
κής της θέσης περισσότε-
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Η ολλανδή Υπουργός Υποδομών δηλώνει  ότι χρειάζονται δισεκατομμύρια για έργα 

υποδομής στην χώρα 

https://nl.pinterest.com/pin/173740498095796753/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/ge

rmany/promoting-digital-transformation-of-smes-in-

the-germany-netherlands-cross-border-region 



 
 

 
 

Η Prosus προέβη σε εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας GoodHabitz έναντι 212 
εκατομμυρίων ευρώ. Η νοτιοαφρικανική Prosus (με παρουσία στο ολλανδικό 
χρηματιστήριο) είναι ένας διεθνής όμιλος καταναλωτών στο διαδίκτυο και ένας 
από τους μεγαλύτερους επενδυτές τεχνολογίας στον κόσμο, ενώ η ολλανδική 
GoodHabitz είναι πάροχος διαδικτυακής εκπαίδευσης για επιχειρήσεις. 
 
 
 Για άλλη μια φόρα η KLM είναι και πάλι ο μεγαλύτερος αποδέκτης κρατικής οι-
κονομικής ενίσχυσης . Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, η ολλανδική αεροπο-
ρική εταιρεία συμπεριλαμβανομένης  της θυγατρικής της Transavia,  έλαβε πε-
ρισσότερα από 252 εκατομμύρια ευρώ για μισθολογική στήριξη . Μετά την χο-
ρήγηση του ανωτέρω ποσού, η KLM φαίνεται ότι έλαβε πέντε φόρες περισσότε-
ρη οικονομική βοήθεια από τον δεύτερο μεγαλύτερο παραλήπτη, η Holland Ca-
sino. Η εταιρεία έχει πλέον λάβει συνολικά περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Επίσης, η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί για περαιτέρω χορήγηση 3,4 δισ. 
ευρώ για να αντιμετωπίσει την κρίση της πανδημίας .  
 
 
 Σύμφωνα με δημοσίευση του πρακτορείου Reuters, η Shell θα εκποιήσει το με-
ρίδιό της στο μεγαλύτερο πεδίο πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Πρό-
κειται για το πεδίο Permian στις πολιτείες του Τέξας και του Νέου Μεξικού, όπου 
4 εκ. βαρέλια πετρελαίου παράγονται καθημερινά. Η Shell εκμεταλλεύεται  το εν 
λόγω πεδίο μαζί με την εταιρεία Exxon. Στο πεδίο Permian παράγεται το 6% της 
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Shell. Η αξία του υπό πώληση 
μεριδίου ανέρχεται σε  απερίπου 10 δισ. δολάρια.  
 
 
Η εταιρεία  Heineken αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην ινδική ζυθοποιία United 
Breweries. Η Heineken είχε ήδη μερίδιο 46,5%, αλλά με την αγορά 39.644.346 
μετοχών της United Breweries, αυτό θα αυξηθεί στο 61,5%. Προς το παρόν, η 
εταιρεία δεν έχει παράσχει οικονομικά στοιχεία σχετικά με την εν λόγω απόκτη-
ση.  
 
 
 

                                       Οικονομικοί Δείκτες  

 

 
ΑΕΠ 

Σύμφωνα με νεώτερο υπολογισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας (CBS), το ΑΕΠ 
συρρικνώθηκε κατά 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμη-
νο. Κατά την πρώτη εκτίμηση της CBS (τον Μάιο), η  μείωση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο 
ήταν 0,5%. Επιπλέον, με βάση νέες πρόσφατες πληροφορίες, η οικονομική ανάπτυξη το 2020 
προσαρμόστηκε από -3,7 σε -3,8%, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για την υψηλότερη 
συρρίκνωση στην ιστορία της χώρας. Τέλος, σύμφωνα με οριστικά στοιχεία , η οικονομική α-
νάπτυξη το 2019 ήταν 2,0%, ήτοι 0,3% υψηλότερη από τον προηγούμενο υπολογισμό.  

 

Δημόσιο χρέος 

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, η Ολλανδία είχε δημόσιο χρέος 439 εκατομμυρίων 
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί  στο 54,9% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2020, καταγράφηκε αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων. Σε απόλυτους αριθµούς, το δημόσιο χρέ-
ος αυξήθηκε κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ του τέλους του 2020 και του τέλους του 
πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. 
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Πληθωρισμός 

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 2,1% 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για τηn μεγαλύτερη αύξηση 
από τον Δεκέμβριο του 2019. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον μήνα Μάιο αυξήθηκε από 1,6% σε 
2,0%.  

Ανεργία 

Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάιο ανήλθαν σε 309 χιλιάδες, ήτοι, ποσοστό 3,3% του εργατικού 
δυναμικού (3,4% τον Απρίλιο). Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 
10 χιλιάδες κατά μέσον όρο ανά μήνα.  

Επενδύσεις 

Τον Απρίλιο του 2021, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 9,9% υψηλότερος σε σύγκριση με τον Απρίλιο 
του 2020. Η αύξηση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από ό,τι τον προηγούμενο μήνα, και η μεγαλύτερη 
της τριετίας. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε σε σπίτια και κτίρια, αυτοκίνητα και μηχανήματα.  

Εν τω μεταξύ, οι ξένες επενδύσεις στην Ολλανδία κατέγραψαν σημαντική μείωση  κατά το 2020. Η 
μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλες βιομηχανικές χώρες στην Ευρώπη, αντιφατική 
εξέλιξη δεδομένης της περιορισμένης οικονομικής συρρίκνωσης της Ολλανδίας σε σύγκριση με τις πε-
ρισσότερες χώρες της ΕΕ. Συμφώνα με τα πρώτα στοιχεία ερευνάς με βάση τις εκθέσεις του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ολλανδία αντιμετώπισε εκροή επενδύσεων άνω των 
100 δισ. ευρώ το 2020. 

Τιμές κατοικιών 

Τον Μάιο, στην Ολλανδία σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές κατοικιών την τελευταία εικο-
σαετία ήτοι 12,9% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013, οι τιμές 
των κατοικιών ήταν κατά 66,8% υψηλότερες. 

Εμπόριο  

Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 25,7% υψηλότερος τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο 
του 2020. Συγκριμένα, τον Απρίλιο εξήχθησαν περισσότερα μέσα μεταφοράς και μηχανήματα. Η εν 
λόγω αύξηση είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη τήρησης στατιστικών της Ολλανδικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Επίσης, η CBS δημοσίευσε αύξηση του όγκου  εισαγόμενων αγαθών κατά 21,5% σε σύ-
γκριση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους.  

Επίσης, η CBS ανακοινώσε  ότι, παρά την μείωση εξαγωγών κρέατος, η Ολλανδία παρέμεινε ο μεγα-
λύτερος εξαγωγέας κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020. Οι εξαγωγές κρέατος ανήλθαν σε 8,8 
δισ. 

Πτωχεύσεις 

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, 5 περισσότερες εταιρείες κήρυξαν πτώχευση τον Μάιο. Για άλλη μια φό-
ρα, ο αριθμός πτωχεύσεων είναι πολύ χαμηλός  χάρη κυρίως  στην κυβερνητική υποστήριξη. Η Ολ-
λανδία βρίσκεται μεταξύ των χώρων με τον χαμηλότερο αριθμό πτωχεύσεων στην ΕΕ. 

 

Κατανάλωση νοικοκυριών 

Τον Απρίλιο, η κατανάλωση των ολλανδικών νοικοκυριών σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση από τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμφώνα με την Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία, οι καταναλωτές ξόδεψαν 
9,4% περισσότερο από ό, τι τον Απρίλιο του 2020. Τον Μάρτιο, η κατανάλωση μειώθηκε ακόμη κατά 
0,4%. 
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Mάιο 2021—Δείκτης ΑΕX   

Διεύθυνση: 
Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, 
The Netherlands  
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 
09.00 - 17.00  
 
Τηλέφωνο: 
(0031 70) 356 1199  
 
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
ecocom-hague@mfa.gr  
 
Ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr  

 

Περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω διαδικτύου. Πώς να αναγνωρίσετε έναν επίδοξο απατεώνα 

Το Γραφείο μας έχει παρατηρήσει ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης συμβαίνουν κάποια από τα ακόλουθα γεγονότα:   

Τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στον ιστότοπο των εν λόγω “εταιρειών” δεν συνάδουν με τα στοιχεία τα 
οποία παρουσιάζονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) 

Σε αρκετές περιπτώσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  χρησιμοποιούν μαζί με την επωνυμία της εταιρείας και την νομική 
μορφή της εταιρείας (πχ. info@rltradingbv.com . Η ένδειξη bv αντιστοιχεί στην ελληνική ΑΕ)  

Το κείμενο της αλληλογραφίας είναι γραμμένο σε μη ενιαία γραμματοσειρά (λ.χ. διαφορετικοί τύποι γραμμάτων, χρώματα 
και μεγέθη) 

Στην  ιστοσελίδα υπάρχει μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από ευρύ φάσμα προϊόντων 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας ξεκινά με τους αριθμούς  970 μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31). Τα ψηφία 970 δηλώνουν 

επικοινωνία του είδους «μηχανή-με-μηχανή»  (“machine to machine”) 
Συχνά ως τηλέφωνα  επικοινωνίας αναγράφονται κινητά τηλέφωνα και WhatsApp  
Ασκείται μεγάλη πίεση από πλευρά τους  
Απαιτείται μεγάλο ποσό προπληρωμής 
Οι ιστοσελίδες συχνά αντί για τις πραγματικές τιμές των προϊόντων (ειδικά για τρόφιμα) αναγράφουν  «INQUIRY» 
Διαθέτουν τραπεζικούς  λογαριασμούς  εκτός Ολλανδίας  
Κάνουν χρήση εικόνων Google Maps στη σελίδα επικοινωνίας 
Δίδονται ασαφείς απαντήσεις και δικαιολογίες σε ερωτήσεις για συγκεκριμένα θέματα  (λ.χ. σχετικά με τις αποθήκες της 

«εταιρείας» ) 

Οι ιστοσελίδες καταγράφονται συχνά στις εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων  (web hosting) NameCheap και     Namesilo, 
οι οποίες έχουν σχετικά χαμηλό κόστος. Η φιλοξενία ιστοσελίδων μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ιστότοπου 
www.whois.com. Επίσης, μπορεί να ελεγχθεί  από πότε ο ιστότοπος είναι ενεργός.  Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιστοσε-
λίδες των απατεώνων δημιουργήθηκαν είτε το 2020 είτε το 2021. 

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας πριν προχωρήσετε σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο 
βέβαια του δυνατού, να ελέγξουμε την αξιοπιστία του δυνητικού εταίρου σας. Επίσης, το Γραφείο μας μπορεί να αποστείλει 
στις ενδιαφερόμενες εταιρείες καταλόγους ολλανδικών εταιρειών για αναζήτηση συνεργασίας.  

Τον Ιούνιο, ο δείκτης AEX κατέ-

γραψε υψηλό όλων των εποχών: 

ανοίγματος (734,01), κλεισίμα-

τος (734,89) και ενδοημερήσιων 

συναλλαγών (736,07).  


