
Σύμφωνα με Εκθεση 
του Γραφείου Ανάλυσης 
Οικονομικής Πολιτικής 
(Netherlands Bureau for 
Economic Policy 
Analysis), η  οικονομία 
της Ολλανδίας θα ανα-
πτυχθεί κατά 3,8% το 
2021 και 3,2% το 2022. 
Εν λόγω εκτίμηση λαμ-
βάνει ως προϋπόθεση 
ότι δεν θα απαιτηθούν 
νέα περιοριστικά μέτρα 
μεγάλης κλίμακας. Μετά 
το πέρας εφαρμογής 
μέτρων στήριξης, η α-
νεργία το επόμενο έτος 
θα αυξηθεί ελαφρώς 
στο 3,6%. Για το υ-
πουργικό συμβούλιο, οι 
εκτιμήσεις της εν λόγω 
Εκθεσης αποτελούν την 
αφετηρία για την τελική 
λήψη αποφάσεων στην 
κατάρτιση του κρατικού  
προϋπολογισμό του 
2022. Η εξέλιξη της 
πανδημίας συνιστά την 
κύρια πηγή αβεβαιότητα 
στις ανωτέρω εκτιμή-
σεις. Στην απίθανη, κα-
τά την Εκθεση, περί-
πτωση που οι περιορι-
σμοί μεγάλης κλίμακας 
στην οικονομία κατα-
στούν και πάλι απαραί-

τητοι, θα υπάρξουν 
άμεσες επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη. 

Αν και η οικονομία στο 
σύνολό της ανακάμπτει 
με ταχείς ρυθμούς, η 
παρουσία του κορωνοϊ-
ού παραμένει σημαντι-
κός παράγοντας αβε-
βαιότητας. Εξαιτίας εν 
λόγω αβεβαιότητας, 
των στοχευμένων περι-
οριστικών μέτρων και/ή 
της μετατόπισης της 
ζήτησης, ένας περιορι-
σμένος αριθμός τομέων 
οικονομικής δραστηριό-
τητας θα συνεχίσει να 
υφίσταται τις συνέπειες 
της πανδημίας βραχυ-
πρόθεσμα και πιθανώς 
εν μέρει μακροπρόθε-
σμα.  

Η «προσαρμογή» της 
οικονομίας λόγω παύ-
σης λειτουργίας επιχει-
ρήσεων θα είναι  ανα-
πόφευκτη και με οικο-
νομικά κριτήρια επιθυ-
μητή, ειδικά λόγω των 
ελλείψεων στην αγοράς 
εργασίας σε τομείς που 
δεν επηρεάζονται από 
την πανδημία και κατα-
γράφουν αύξηση της 

ζήτησης. Ο τερματισμός 
των μέτρων γενικής 
στήριξης επιχειρήσεων 
μετά το τρίτο τρίμηνο 
αποσκοπεί  σ’ αυτήν την 
απαραίτητη προσαρμο-
γή. 

Τα δημόσια οικονομικά 
ανακάμπτουν ομού με 
την ανάπτυξη της οικο-
νομίας. Το 2021 το δη-
μοσιονομικό έλλειμμα 
θα διαμορφωθεί στο 
5,3% και το επόμενο 
έτος θα μειωθεί στο 
1,8% λόγω παύσης 
στήριξης επιχειρήσεων 
και αύξησης των φορο-
λογικών εσόδων. Λόγω 
της σημαντικής  ανά-
πτυξης, το δημόσιο χρέ-
ος ήδη βρίσκεται σε φά-
ση συρρίκνωσης.  

Ο πληθωρισμός αναμέ-
νεται να αυξηθεί ελα-
φρώς λόγω των υψηλό-
τερων τιμών των πρώ-
των υλών. Το 2021 η 
αγοραστική δύναμη θα 
αυξηθεί κατά 0,8% κα-
τά μέσο όρο ως αποτέ-
λεσμα φορολογικών 
ελαφρύνσεων. 

Προβλέψεις Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής για την 
πορεία της ολλανδικής οικονομίας  
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 2020 2021 2022 

     

Αύξηση ΑΕΠ (%) -3,8 (-3,7)* 3,8 (2,2)* 3,2 (3,5)* 

Ανεργία  (%) 3,8 (3,8)* 3,4 (4,4)* 3,6 (4,7)* 

Αύξηση αγοραστικής δύναμης (%) 2,5 (2,4)* 0,8 (0,7)* 0 (-0,1)* 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% του ΑΕΠ) -4,2 (-4,3)* -5,3 (-5,9)* -1,8 (-1,7)* 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 54,3 (54,4)* 57,4 (58,6)* 56 (56,9) 

* προηγούμενες προβλέψεις (Απρίλιος 2021) 



 Η αισιοδοξία για την οικο-
νομική ανάκαμψη και η 
αύξηση σε ελλείψεις προ-
σωπικού επηρεάζουν πλέ-
ον τις συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας. Σύμφωνα 
με προκαταρκτικά στοιχεία 
της Ένωσης Εργοδοτών  
AWVN, οι μισθοί που συμ-
φωνήθηκαν κατόπιν δια-
πραγμάτευσης τον Ιούλιο 
ήταν κατά  2,3% υψηλό-
τεροι από αυτούς του Ιου-
λίου 2020. Πρόκειται για 
την μεγαλύτερη μηνιαία 
αύξηση το τρέχον έτος, η 
οποία επίσης ήταν υψηλό-
τερη του πληθωρισμού ο 
οποίος διαμορφώθηκε στο 
1,4%.      

Σύμφωνα με εκπρόσωπο 
του AWVN, η ανοδική τά-
ση  στις συλλογικές συμ-
βάσεις  θα συνεχιστεί δε-
δομένου ότι αυτή οφείλε-
ται σε τομεακή στενότητα 
στην αγορά εργασίας. Σε 

ορισμένους τομείς οι εται-
ρείες διαμαρτύρονται για 
έλλειψη προσωπικού. Επί 
παραδείγματι, οι διαχειρι-
στές των δικτύων ενέργει-
ας προειδοποιούν ότι η 
ενεργειακή μετάβαση θα 
καθυστερήσει, η εταιρεία 
Σιδηροδρόμων ότι πρέπει 
να προσαρμόσει το χρονο-
διάγραμμα λόγω έλλειψης 
ελεγκτών κυκλοφορίας και 
η αεροπορική εταιρεία 
Transavia ότι στο αερο-
δρόμιο Schiphol δεν υπάρ-
χει προσωπικό εδάφους 
για να φορτώνει τις απο-
σκευές στα αεροσκάφη. 
Επίσης οι εταιρείες του 
τομέα φιλοξενίας που ανα-
γκάστηκαν να απολύσουν 
υπαλλήλους κατά την 
διάρκεια της κρίσης, τώρα 
αδυνατούν να προσλά-
βουν προσωπικό για την 
επαναλειτουργία των επι-
χειρήσεών τους.  

Εν λόγω εξέλιξη  ενισχύει  
την θέση των εργαζομέ-
νων στις διαπραγματεύ-
σεις με τους εργοδότες. 
Επιπλέον, στην Ολλανδία 
η νομοθεσία προστατεύει 
εργαζομένους από απολύ-
σεις καθώς και τις πολυε-
τείς συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας. 

Σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο του AWVN «οι νέες 
συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας είναι ένδειξη ανα-
νεωμένης αισιοδοξίας. Η 
βιομηχανία είναι αντιμέτω-
πη με σημαντικές ελλεί-
ψεις προσωπικού ενώ, 
λόγω του ανταγωνισμού 
και των γεωοικονομικών 
προκλήσεων πρέπει να 
παράγουμε περισσότερο. 
Tαυτόχρονα υπάρχουν 
πλέον περισσότερο ευνοϊ-
κές προοπτικές  από ό, τι 
πριν από την πανδημία».  

χρήσης γης.  

Το θέμα του αζώτου, κύρι-
ου συστατικού λιπασμά-
των που ευθύνεται για 
περιβαλλοντολογική μό-
λυνση, προκάλεσε το 
2019 κρίση στην Ολλανδία 
όταν το Συμβούλιο της 
Επικρατείας αποφάσισε ότι 
είχαν γίνει πολύ λίγα για 
την μείωση χρήσης του 
αζώτου με αρνητικές συ-
νέπειες στην ποιότητα των 
υπόγειων και επιφανεια-
κών υδάτων και των φυσι-
κών αποθεμάτων. Εκατο-
ντάδες κατασκευαστικά 
έργα διακόπηκαν για να 
αποτρέψουν περαιτέρω 
ζημιές στην φύση.  

Εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου Γεωργίας δήλωσε ότι 
θεωρεί την απαλλοτρίωση 
ως "ένα εκ των μέσων που 

Σύμφωνα με πρόταση ειδι-
κών σε θέματα απαλλο-
τριώσεων, η ολλανδική 
κρίση αζώτου μπορεί να 
λυθεί πριν από το 2025 
εάν η Κυβέρνηση απαλλο-
τριώσει αγροτικές εκτάσεις 
κοντά σε ευάλωτες περιο-
χές. Μια τέτοια επιχείρηση 
θα απαιτούσε την αποζη-
μίωση μεγάλου αριθμού 
αγροτών και θα κόστιζε 
στο Δημόσιο 2 έως 3 δισ. 
€. Η στέρηση της γεωργι-
κής γης είναι πολιτικά ευ-
αίσθητο θέμα, αλλά σύμ-
φωνα με τους ειδικούς 
είναι νομικά αρκετά απλή 
ως διαδικασία, επειδή δεν 
χρειάζεται ειδικός νόμος 
δεδομένου ότι αυτή μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω του ισχύοντος νό-
μου περί απαλλοτριώσε-
ων. Απλώς απαιτείται δικα-
στική άδεια για αλλαγή 

μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για την επίτευξη του 
στόχου μείωσης του αζώ-
του». Από την μεριά του, 
ο Σύνδεσμος  Αγροτών 
LTO είναι της άποψης  ότι 
το μελλοντικό Υπουργικό 
Συμβούλιο πρέπει να επι-
δεικνύει αυτοσυγκράτηση 
όταν πρόκειται για απαλ-
λοτριώσεις και ότι η γη 
μπορεί να αφαιρεθεί από 
αγρότες μόνο σε "λίγες 
περιπτώσεις". 

Η απαλλοτρίωση για περι-
βαλλοντολογικούς σκο-
πούς είναι σπάνια. Την 
τελευταία πενταετία, το 
μεγαλύτερο μέρος της γης 
που έχει απαλλοτριωθεί 
αφορούσε έργα υποδομής 
(ποδηλατόδρομοι, αυτοκι-
νητόδρομοι) και έργα δια-
χείρισης υδάτων 
(ενίσχυση αναχωμάτων). 

 
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Η στενότητα της αγοράς εργασίας οδηγεί 

στην αύξηση των αποδοχών  

Πρόταση για απαλλοτριώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την μείωση χρήσης 

αζώτου  
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Τερματισμός μέτρων στήριξης επιχειρήσεων λόγω πανδημίας  

 

Η ολλανδική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τον τερματισμό από 1ης Οκτωβρίου των μέτρων στήριξης  επι-
χειρήσεων λόγω πανδημίας. Κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η  Κυβέρνηση έχει δαπανήσει 
περίπου 80 δισ. € ευρώ για τον μετριασμό του αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικο-
νομία. Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης οι επιχειρήσεις λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ώστε να συ-
νεχίσουν να πληρώνουν το προσωπικό και τα πάγια έξοδά τους, ενώ  παρέχεται στοχευμένη στήριξη 
σε ελεύθερους επαγγελματίες με απώλεια εισοδήματος. Χάρις εν μέρει στην οικονομική στήριξη, η 
επαπειλούμενη οικονομική ύφεση αποφεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές 
απετράπησαν περίπου 5.300 πτωχεύσεις από τις αρχές του 2020 έως τον Μάιο 2021. 

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, η συνέχιση των μέτρων στήριξης θα παρεμποδίσει την περαιτέρω ανά-
καμψη της οικονομίας. Τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης 
του ιού έχουν ήδη αρθεί ενώ αναμένεται ο τερματισμός των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 
από 20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο σχετική απόφαση τηρεί υπό την αίρεση σύμφωνης γνώμης της Ομάδας 
Διαχείρισης της Πανδημίας. 

Σε επιστολή της Κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο, αναφέρεται ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων κινεί-
ται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ενώ αρκετοί τομείς αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης προσωπι-
κού καθώς τα μέτρα στήριξης αποθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας. 
Η διατήρηση θέσεων εργασίας σε έναν τομέα ενδέχεται να θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη άλλων τομέ-
ων της οικονομίας.  Αλλωστε, αυτό απεικονίζεται στις τρέχουσες ελλείψεις στην αγορά εργασίας.  

Περαιτέρω, κονδύλι 240 εκ. ευρώ έχει προβλεφθεί για ενίσχυση ατόμων που εξακολουθούν να αντι-
μετωπίζουν προβλήματα μετά τον τερματισμό των μέτρων στήριξης. Εν λόγω κονδύλι  προορίζεται 
για επαγγελματική κατάρτιση, αρωγή από δήμους προς άτομα με χρέη καθώς και  πρόσθετα επιδόμα-
τα πρόνοιας. Οι επιπλέον δαπάνες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον επόμενο  προϋπολογισμό ο οποίος 
θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο εντός του Σεπτεμβρίου.  

Επίσης, με την κατάργηση των μέτρων στήριξης παύει η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναβάλουν 
την πληρωμή φόρων. Περίπου 270.000 εταιρείες έχουν ανεξόφλητες φορολογικές οφειλές συνολικού 
ύψους 19,2 δισ. € οι οποίες θα πρέπει να εξοφληθούν εντός πενταετίας. 

 

      Οικονομικοί Δείκτες  
 

Πληθωρισμός 

Τον Ιούλιο τ.ε., τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 1,4% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα 2020. Τον Ιούνιο, η αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 2%.   

Ανεργία 

Τον Ιούλιο, για δεύτερη φόρα από τον Μάρτιο του 2020, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ήταν κάτω από 
300 χιλιάδες ήτοι, ποσοστό 3,1% του εργατικού δυναμικού (3,2% τον Ιούνιο). Ειδικότερα, η ανεργία 
των νέων μειώθηκε σημαντικά και ο αριθμός των νέων που εργάζονται αυξήθηκε αισθητά. 

Επενδύσεις 

Τον Ιούνιο 2021, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 9,9% υψηλότερος σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2020. 
Επίσης, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, οι επενδύσεις ήταν 5% υψηλότερες.  

Τιμές κατοικιών 

Οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 16,3% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Οκτώβριο 2000.  

Εμπόριο  

Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 12,3% υψηλότερος τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 
2020. Η αύξηση παρατηρήθηκε κυρίως στις εξαγωγές μηχανημάτων, χημικών προϊόντων, μεταλλικών 
προϊόντων και εξοπλισμού μεταφοράς. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, οι εξαγωγές ήταν 9,3% 
υψηλότερες. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 8,1 % σε ετήσια βάση και κατά 3,2 % σε σχέση 
με τον Ιούνιο 2019. Μετά την πτώση ως αποτέλεσμα της πανδημίας, το ολλανδικό εξωτερικό εμπόριο 
βρίσκεται και πάλι σε φάση ανόδου. 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Πορεία Χρηματιστηρίου Άμστερνταμ 
τον Αύγουστο 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  

 

 

 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 Gastvrij Rotterdam: 20-22 Σεπτ. 2021 (https://www.gastvrij-rotterdam.nl/en) 

 Food Specialities: 27-28 Σεπτ. 2021 (https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-
foodspecialiteiten/english) 

 MRO Europe: Aviation Week: 20-21 Οκτ. 2021 
(https://mroeurope.aviationweek.com/en/home.html 

 AquaTechTrade: 2-5 Νοεμβ. 2021 (https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/) 

 Europort 2021: 2-5 Νοεμβ. 2021 (https://www.europort.nl/en)  

 METSTRADE: 16-18 Νοεμβ. 2021 (https://www.metstrade.com/) 

 World Bulk Wine: 22-23 Νοεμβ. 2021 (http://www.worldbulkwine.com/en/) 

 Free From FOOD EXPO: 23-24 Νοεμβ. 2021 (https://www.freefromfoodexpo.com/) 

Τον Αύγουστο, ο δείκτης 
AEX κατέγραψε υψηλό 
όλων των εποχών: ανοίγμα-
τος (791,27), κλεισίματος 
(789,14) και ενδοημερήσι-
ων συναλλαγών (792,35).  
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