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Υπηρεσίας
Ολλανδίας
για το ελληνο-ολλανδικό
εμπόριο,
το πρώτο
δίμηνο
(ΙανουάριοςΦεβρουάριος) του 2022
καταγράφηκε σημαντική
αύξηση ελληνικών εξαγωγών 80,4% σε σύγκριση με το 2021 (184
εκ. € το 2022 έναντι
102 εκ. € το 2021). Εκτος πετρελαιοειδών η
αύξηση , επίσης σημαντική, ήταν 38,2%.
Οι εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 3,7% κατά
το πρώτο δίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Ο όγκος
του διμερούς εμπορίου
παρουσίασε
αύξηση

18,4%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα για την χώρα μας βελτιώθηκε σημαντικά.
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντος, παρατηρούμε ότι την σημαντικότερη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές
πρώτων ήλων μη εδώδιμες, ορυκτών καυσίμων
και βιομηχανικών ειδών.
Αξιοσημείωτες αυξήσεις
των εισαγωγών μας από
την Ολλανδία καταγράφηκαν στα τρόφιμα, τα
χημικά και τα διάφορα
κατασκευασμένα είδη.

και τα προϊόντα πετρελαίου (κατηγορία 33) με
ποσοστό 23,4 επί του
συνόλου των εξαγωγών
μας
κατέλαβαν
την
πρώτη θέση.

Κατά το πρώτο δίμηνο
του 2022, το πετρέλαιο

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Ιαν-Φεβ 2022
Αξία σε εκ. €

2020

2021

2022

Μεταβολή
2022/21 %

Μεταβολή
2022/20%

Εξαγωγές

92

102

184

80,4

100,0

Σύνταξη - Επιμέλεια

Εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών

92

102

141

38,2

53,3

Ευάγγελος Δαϊρετζής

Εισαγωγές

434

431

447

3,7

3,0

Ελένη Καραγιάννη

Όγκος

526

533

631

18,4

20,0

Βικέντιος Μπουικέμα

Ισοζύγιο

-342

-329

-263

20,1

23,1

Κάλυψη εξαγ./εισαγ.

21,2

23,7

41,2
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Επιδότηση για αγρότες που επιλέγουν καθεστώς εξαγοράς

https://ecochain.com/knowledge/davidattenborough-dutch-agriculture/

Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι αγρότες όταν
επιλέγουν
οικειοθελή
εξαγορά της γης τους
θα αυξηθεί σημαντικά.
Με αυτό το οικονομικό
κίνητρο, η υπουργός
Φύσης
και
Αζώτου
Christianne van der Wal
ελπίζει στην αύξηση εθελοντικών
εξαγορών
από πλευράς αγροτών
και κατά συνέπεια στην
ταχύτερη μείωση των
εκπομπών αζώτου. Μέχρι στιγμής, οι αγρότες
έχουν δείξει ελάχιστο
ενδιαφέρον για σχετικά
προγράμματα.
Η κα Van der Wal ανακοίνωσε πρόσφατα λεπτομέρειες για δύο ήδη
ανακοινωθέντα
προγράμματα εξαγοράς, για
τα οποία η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ήδη
δεσμεύσει συνολικά 750

εκ. ευρώ. Πρόκειται για
ένα γενικό καθεστώς
εξαγοράς που αφορά
γαλακτοπαραγωγούς,
εκτροφείς χοίρων και
πουλερικών (500 εκατ.
ευρώ) και ένα ειδικό
καθεστώς που αποσκοπεί στην εξαγορά από
τις επαρχίες των λεγόμενων
κτηνοτρόφων
αιχμής (250 εκατ. ευρώ). Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις που προκαλούν υψηλές εκπομπές
αζώτου στις περιοχές
Natura 2000.
Για να γίνουν τα προγράμματα «πολύ ελκυστικά» αυξάνεται η αποζημίωση προς τους αγρότες που εγκαταλείπουν την γεωργία. Σε
προηγούμενα προγράμματα εξαγοράς, όπως
αυτό για
χοιροτρό-

φους, οι κτηνοτρόφοι
αποζημιώθηκαν για το
65% της απώλειας αξίας
των επιχειρήσεών τους.
Τώρα η αποζημίωση
καλύπτει το 100% . Ωστόσο, τα «εξαιρετικά
ελκυστικά» προγράμματα εξαγοράς δεν φαίνεται να φέρνουν τα αναμενώμενα αποτελέσματα. Σε επτά επαρχίες, οι
αγρότες αποσύρθηκαν
προσωρινά από τις διαβουλεύσεις για λύσεις
στο πρόβλημα του αζώτου και την αποκατάσταση της φύσης. Οι
οργανώσεις των αγροτών θεωρούν ότι τα
σχέδια της Κυβέρνησης
δίνουν υπερβολική σημασία στην εξαγορά
των κτηνοτροφικών μονάδων και πολύ λίγη
στις προοπτικές των
αγροτών που θέλουν να
συνεχίσουν.

Η ολλανδική Κυβέρνηση διαθέτει 623 εκατ. € για την πλήρωση μεγάλης εγκατάστασης
αποθήκευσης φυσικού αερίου

https://www.nicorgas.com/company/where-weare/our-service-area/underground-storage.html

Προκειμένου να διασφαλίσει την προμήθεια φυσικού αερίου τον ερχόμενο
χειμώνα, η ολλανδική Κυβέρνηση διαθέτει σε εταιρείες ενέργειας ποσό 623
εκατ. ευρώ για να γεμίσουν τη μεγαλύτερη εγκατάσταση
αποθήκευσης
φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη, κοντά στο
Άλκμααρ. Με τη χορήγηση
του ποσού αυτού η ολλανδική Κυβέρνηση θεωρεί
ότι θα καταφέρει να δελεάσει τις εταιρείες ενέργειας να αγοράσουν αέριο
για αποθήκευση στις τρέχουσες υψηλές τιμές.
Σημειώνεται ότι, όπως
αποφάσισε πρόσφατα η
ΕΕ, λόγω της προσπάθειας
απεξάρτησης από τη Ρωσί-

α για την προμήθεια φυσικού αερίου και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
εταιρείες και τα νοικοκυριά
θα έχουν καύσιμα τον ερχόμενο χειμώνα, οι ενεργειακές εταιρείες θα πρέπει
να πληρώσουν τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου
σε ένα ελάχιστο ποσοστό
80% κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
Οι εταιρείες ενέργειας,
όπως η Eneco και η Vattenfall, αντιμετωπίζουν μία
ασυνήθιστη για αυτές κατάσταση, καθώς υποχρεούνται να αγοράζουν
πλέον το φυσικό αέριο με
υψηλό κόστος λόγω των
σημερινών υψηλών τιμών
ενέργειας. Έως τώρα η

τιμή του φυσικού αερίου
ήταν συνήθως χαμηλή το
καλοκαίρι και έτσι μπορούσαν να αγοράσουν και να
αποθηκεύσουν αέριο φθηνά, για να το πουλήσουν
σε υψηλότερη τιμή το
χειμώνα.
Με την εν θέματι επιδότηση - χωρίς την οποία υπήρχε σημαντική πιθανότητα οι εν λόγω ολλανδικές ενεργειακές εταιρείες
να μην γεμίσουν την εγκατάσταση
αποθήκευσης
αερίου - η ολλανδική Κυβέρνηση αντισταθμίζει τη
διαφορά μεταξύ των τρεχουσών τιμών αερίου και
των πιθανώς χαμηλότερων
τιμών αερίου τον χειμώνα.
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Μεγάλη ζήτηση για εξαγορά ολλανδικών νεοφυών επιχειρήσεων
Το τελευταίο διάστημα
αλλοδαπές εταιρείες επενδύουν μαζικά σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες ολλανδικές εταιρείες σε τέτοιο βαθμό,
ώστε ειδικοί αναλυτές
προειδοποιούν για κίνδυνο διαρροής εγκεφάλων από τη χώρα και
για σοβαρή πιθανότητα
οι πολλά υποσχόμενες
νεοφυείς εταιρείες να
εγκαταλείψουν την Ολλανδία. Πρόσφατα στοιχεία για το 2021 δείχνουν μεγάλη αύξηση
ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε νέες ολλανδικές εταιρείες με καλές
προοπτικές. Συγκεκριμένα, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 144 ξένες
επενδύσεις σε ολλανδικές νεοφυείς επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που
δεν έχουν υπερβεί τον
τέταρτο γύρο χρηματοδότησης),
συνολικού
ύψους 1,15 δισ. ευρώ
(αύξηση 48%). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν
65 ξένες επενδύσεις σε
scale-ups (επιχειρήσεις
που έχουν υπερβεί τον
τέταρτο κύκλο χρηματοδότησής),
ύψους

1,78 δισ. ευρώ (αύξηση
381%). Επίσης, το 2021
υπήρξαν 487 εγχώριες
επενδύσεις σε νεοφυείς
επενδύσεις ύψους 0,69
δισ.
ευρώ
(αύξηση
128%) και 124 εγχώριες
επενδύσεις σε scale-ups
επιχειρήσεις,
ύψους
0,71 δισεκατομμυρίων
ευρώ (αύξηση 33%).
Κατά το ίδιο έτος, σημειώθηκαν πολύ λιγότερες εξαγορές ώριμων
εταιρειών από μεγάλες
εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.
Ο αριθμός των εγχώριων επενδύσεων στον
τομέα αυτό μειώθηκε
κατά 52%, καθώς πραγματοποιήθηκαν 140 επενδύσεις αξίας 2,1 δισ.
ευρώ, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν 28 ξένες
επενδύσεις αξίας 1,7
δισ.
ευρώ
(μείωση
16%).
Η Ολλανδία διαθέτει
συγκριτικά πολλές εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύουν
σε ώριμες εταιρείες, ωστόσο τα ολλανδικά κεφάλαια κατευθύνονται
αραιά μόνο προς τις

νεότερες εταιρείες. Οι
ειδικοί
επισημαίνουν
ιδιαιτέρως την απουσία
των ολλανδικών συνταξιοδοτικών
ταμείων
προκειμένου για επενδύσεις επιχειρηματικών
κεφαλαίων
(venture
capitals) σε εγχώριες
νεοφυείς
επιχειρήσεις
και σε scale-ups. Τα
ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία δικαιολογούνται αναφέροντας ότι
τα προς επένδυση ποσά
που διαθέτουν είναι πολύ μικρά και ότι δεν διαθέτουν τις γνώσεις για
να επενδύσουν σε νεοφυείς εταιρείες - μια
κατηγορία επενδύσεων
που ενέχει ρίσκο. Μολονότι
χρηματοδοτούν
νεοφυείς
επιχειρήσεις
σε άλλες χώρες, αναθέτουν σε εξωτερικούς
συνεργάτες αυτές τις
επενδύσεις. Ως εκ τούτου, για τις πολλά υποσχόμενες
ολλανδικές
νέες εταιρείες υπάρχουν
φόβοι ότι θα εξαφανιστούν τελικά στο εξωτερικό, καθώς μάλιστα
η εν λόγω αγορά είναι
ουσιαστικά διεθνής.

Εκθeση Iδιωτικής Ετικέττας PLMA 31 Μαίου– 1 Ιουνίου Αμστερνταμ
Πραγματοποιήθηκε στις 31
Μαίου και 1 Ιουνίου στο
Αμστερνταμ η διεθνής
έκθεση ιδιωτικής ετικέττας
PLMA. Πρόκειται για την
σημαντικότερη
έκθεση
στον εν λόγω τομέα στην
ευρωπαϊκή
ήπειρο και
συγκεντρώνει επισκέπτες
από όλη της Ευρώπη.
Στην έκθεση υπήρξε πολυπληθής ελληνική συμμετοχή ρεκόρ 80 περίπου επιχειρήσεων κυρίως στον
κλάδο των τροφίμων. Η
Enterprise Greece , η Promo Solution και η Great
Greek Export and Trade
ήταν οι εταιρείες που διοργάνωσαν την ελληνική
συμμετοχή.
Οι Ελληνες
εκθέτες δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις συναντήσεις τους

https://www.cledara.com/blog/hott
est-netherlands-startups

Μάιος 2022

Επιχερηματικά νέα
Χάος στο αεροδρόμιο Schiphol: η αεροπορική εταιρεία KLM προειδοποιεί ότι
διακυβεύεται η ανάκαμψη. Τα τριμηνιαία στοιχεία της KLM (3 εκατ. ευρώ
κέρδη) δείχνουν ότι οι συνθήκες επιτέλους βελτιώνονται για την εταιρεία και
τον κλάδο γενικότερα. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος Ben Smith προειδοποιεί ότι έρχεται χαοτικό καλοκαίρι λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού,
γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάκαμψη του κλάδου.
Το αεροδρόμιο Schiphol ανακοίνωσε σημαντική αύξηση μισθών των εργαζόμενών του για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, καθώς και να ικανοποιήσει τους σημερινούς εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα του ομίλου Air-France
KLM παρέμειναν αρνητικά το πρώτο τρίμηνο. Επίσης, ο όμιλος βρίσκεται σε
προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό επενδυτή Apollo για εισφορά κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ, ενώ υπογράφθηκε επίσης συμφωνία μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με τον γαλλικό όμιλο CMA CGM
στην αγορά αεροπορικών φορτίων.
Η Ολλανδία βρίσκεται μεταξύ των είκοσι πιο σημαντικών φορολογικών παραδείσων στον κόσμο. Σύμφωνα με τον οργανισμό Tax Justice Network, η Ολλανδία καταλαμβάνει τη δωδέκατη θέση σε αυτή την κατάταξη. Οι ηγέτες
στον λεγόμενο δείκτη φορολογικού απορρήτου 2022 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Λουξεμβούργο. Η συγκεκριμένη ανά διετία κατάταξη αξιολογεί τις χώρες με βάση τα νομικά και
χρηματοοικονομικά τους συστήματα και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από άτομα και εταιρείες για την απόκρυψη περιουσιακών
στοιχείων και το ξέπλυμα χρήματος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Ολλανδία διαχειρίζεται τα πράγματα χειρότερα από τους διαβόητους φορολογικούς
παραδείσους όπως τα νησιά Κέιμαν και η Κύπρος. Οι ερευνητές επισημαίνουν
την έλλειψη διαφάνειας στον τομέα των «τελικών ενδιαφερομένων». Η μυστικότητα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο βοηθά τα πλουσιότερα άτομα,
εγκληματίες και εταιρείες να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα κέρδη της ολλανδικής τράπεζας ING μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50% λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Τα κέρδη της ING το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 429 εκατ.
ευρώ, ενώ ανήλθαν σε περίπου ένα δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του
περασμένου έτους. Σε σύγκριση με άλλες ολλανδικές τράπεζες, η ING δραστηριοποιείται σε σχετικά μεγάλο βαθμό στη Ρωσία. Λόγω της ρωσικής εισβολής, η τράπεζα αποφάσισε να μην κάνει νέες συναλλαγές με ρωσικές εταιρείες, αλλά να παραμείνει ενεργή για τους σημερινούς διεθνείς πελάτες.
Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Shell επωφελήθηκε πολύ από τις
υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας κέρδη ύψους 6,7 δισ. ευρώ. Λόγω της εισβολής, η Shell
κλείνει τα εκατοντάδες αντλιοστάσια της στη Ρωσία και αποσύρεται από το
μεγάλο έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin 2 στα ανατολικά της
χώρας. Παρά τη διαγραφή 3,7 δισ. ευρώ της Shell για τις δραστηριότητές της
στη Ρωσία, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ήταν πολύ ισχυρά το πρώτο τρίμηνο.
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Οικονομικοί Δείκτες

Πληθωρισμός
Προσωρινά στοιχεία της CBS δείχνουν ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ανήλθε σε 10,2% τον Μάιο του 2022. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη
αναμένεται να διαμορφωθεί σε 8,1% . Η Ολλανδία κατέλαβε την έκτη θέση ως προς τον πληθωρισμό
τον Μάιο του 2022, μετά την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα.
Ανεργία
Τον Απρίλιο, η ανεργία στην Ολλανδία μειώθηκε ακόμα περαιτέρω, ενώ οι καταγεγραμμένοι άνεργοι
ανήλθαν σε 316 χιλιάδες, ισοδυναμώντας με ποσοστό 3,2% του εργατικού δυναμικού (3,3% τον
Μάρτιο). Ως εκ τούτου, η ανεργία έφτασε στο χαμηλότερο σημείο από το 2003.
Επενδύσεις
Τον Μάρτιο, ο όγκος των επενδύσεων ήταν κατά 3,4% χαμηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2021. Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,2% μηνιαίως σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Τιμές κατοικιών
Τον Απρίλιο, οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 19,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
2021. Τον Μάρτιο, η αύξηση ανήλθε σε 19,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τον Ιούνιο το
2013, οι σημερινές τιμές είναι σχεδόν διπλάσιες.
Εμπόριο
Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 1,9% μικρότερος τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο του
2021. Όσον αφορά τον όγκο εισαγόμενων αγαθών, καταγράφηκε μείωση 2,2% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της CBS, η αξία των ολλανδικών εξαγωγών σημείωσε αύξηση κατά 18% σε σύγκριση με την περίοδο Ιαν-Μαρ του 2021, ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 25%. Επίσης, στατιστικά στοιχεία της CBS δείχνουν ότι οι ολλανδικές εξαγωγές αγαθών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 μειώθηκαν κατά 21% σε σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την έναρξη της πανδημίας και πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Οι εξαγωγές ολλανδικής προέλευσης προς το Η.Β. αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι επανεξαγωγές μειώθηκαν σχεδόν κατά το 50%. Επίσης, αυξήθηκαν οι ολλανδικές εξαγωγές υπηρεσιών κατά 13%.
Πτωχεύσεις
Οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (101) τον Απρίλιο στην Ολλανδία ήταν κατά 44% λιγότερες σε
σύγκριση με τον Μάρτιο (180). Ως εκ τούτου, ο αριθμός των πτωχεύσεων ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη αυτών των στατιστικών το 1981.
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Μάιο 2022—Δείκτης ΑΕX

Ως αποτέλεσμα της «απειλής» αύξησης των επιτοκίων, ο δείκτης του Χρηματιστηρίου κατέγραψε σημαντική πτώση κατά τις πρώτες δέκα μέρες του Μαΐου.
Υπό την ηγεσία κάποιων μεγάλων εταιρειών των οποίων οι μετοχές αυξήθηκαν
έντονα (ING: 19%, Shell: 10%), ο Μάιος τελικά ήταν ο πρώτος μήνας του τρέχοντος έτους κατά τον οποίο ο δείκτης έκλεισε με κέρδη.

Ερευνα αγοράς για τον τομέα των οπωροκηπευτικών
στην Ολλανδία
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/80338

https://freshproducecentre.com/the-sector

