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Ολλανδίας
για το ελληνο-ολλανδικό
εμπόριο του 2021, καταγράφηκε σημαντική
αύξηση ελληνικών εξαγωγών 39,08% (847 εκ.
€ το 2021 έναντι 609
εκ. € το 2020) σε σύγκριση με το 2020. Επίσης, καταγράφηκε αύξηση 10,46% των εισαγωγών μας από την Ολλανδία. Ο όγκος του
διμερούς εμπορίου παρουσίασε
αύξηση
16,12%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα για την χώρα μας παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο σε
σύγκριση με πέρυσι,
σημειώνοντας αύξηση
κατά 1,08%. Εξάλλου,
υπάρχει σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών (53,72%) σε σύ-

γκριση με το 2019 (ως
έτος αναφοράς προπανδημίας). Σημειώνουμε επίσης ότι η κάλυψη
εξαγωγών/εισαγωγών
αυξήθηκε
σημαντικά
κατά το 2021 (31,08%
το 2021 έναντι 24,69%
το 2020) γεγονός που
σημαίνει ότι οι ελληνικές
εξαγωγές προς την Ολλανδία αυξήθηκαν με
ταχύτερο ρυθμό από τις
εισαγωγές από την εν
λόγω χώρα.
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντος, έκτος
από τις σχετικά μικρές
κατηγορίες 1 (των ποτών και καπνών), 4
(των
ζωικών/φυτικών
ελαιών/λιπών), παρατηρούμε ότι την σημαντικότερη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές

πρώτων υλών, ορυκτών
καυσίμων και μηχανημάτων και οχημάτων.
Επίσης, καταγράφηκαν
αξιοσημείωτες αυξήσεις
εξαγωγών τροφίμων και
χημικών. Το 2021, τα
τρόφιμα, με ποσοστό
23,02% επί του συνόλου των εξαγωγών μας
κατέλαβαν την πρώτη
θέση.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
2021

Σύνταξη - Επιμέλεια
Ευάγγελος Δαϊρετζής
Ελένη Καραγιάννη
Βικέντιος Μπουικέμα

Αξία σε εκ. €

2019

2020

2021

Μεταβολή
2021/20
%

Μεταβολή
2021/19
%

Εξαγωγές

551

609

847

39,08

53,72

Εισαγωγές

2.447

2.467

2.725

10,46

11,36

Όγκος

2.998

3.076

3.572

16,12

19,15

Ισοζύγιο

-1.896

-1.858

-1.878

-1,08

-0,95

Κάλυψη εξαγ./εισαγ.

22,52%

24,69%

31,08%

Πηγή : CBS (Στατιστική Υπηρεσία Ολλανδίας)
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Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ολλανδική οικονομία λόγω κυρώσεων κατά της Ρωσίας

https://worldakkam.com/eu-imposessanctions-on-russia-novinitecom/718281/

Μελέτη της ολλανδικής
τράπεζας Rabobank προχωρεί σε μια προσπάθεια
αποτίμησης ενδεχόμενων
επιπτώσεων στην ολλανδική οικονομία των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μίας
χώρας η οποία είναι σημαντικός προμηθευτής πρώτων υλών αλλά και σιτηρών. Σύμφωνα με την
μελέτη, το κόστος για την
Ολλανδία από την επιβολή
των εν λόγω κυρώσεων
μπορεί να ανέλθει στα
1.100 ευρώ για κάθε Ολλανδό. Το ερώτημα όμως
που τίθεται αφορά στο
πόσο αυστηρές θα είναι οι
κυρώσεις, καθώς αυτό
επηρεάζει σημαντικά τις
οικονομικές επιπτώσεις.
Επιβολή κυρώσεων σύντομης χρονικής διάρκειας
(εξαμήνου)
Η επιβολή κυρώσεων οι
οποίες θα διακόψουν το
εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και
Δύσης –υδρογονανθράκων

- θα εκτοξεύσει τις τιμές
της ενέργειας. Η δε Ευρώπη θα αναγκαστεί να προβεί σε αγορά των καυσίμων αυτών από άλλες παραγωγούς χώρες σε υψηλότερες τιμές. Η μελέτη
εξετάζει κατ’ αρχάς το
σενάριο κατά το οποίο οι
κυρώσεις θα διαρκέσουν
έξι μήνες με εξομάλυνση,
στη συνέχεια, της κατάστασης. Στην περίπτωση
αυτή, αναμένεται ότι η
τιμή του πετρελαίου θα
αυξηθεί στα 125 USD ανά
βαρέλι και του φυσικού
αερίου σε 110 ευρώ ανά
Mwh. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σε συνδυασμό με την
αναμενόμενη αύξηση στις
τιμές των σιτηρών θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό έως και 8% στην
Ολλανδία και σε πολύ χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι η
χώρα θα πληγεί αρκετά
σκληρά, διότι εισάγει μεγάλες ποσότητες φυσικού
αερίου από τη Ρωσία ενώ

οι Ρώσοι δεν πρόκειται να
πληγούν ιδιαίτερα από τις
βραχυπρόθεσμες
κυρώσεις. Αντίθετα, θα επωφεληθούν σημαντικά από τις
υψηλότερες τιμές ενέργειας.
Επιβολή μακροπρόθεσμων
κυρώσεων
Οι μακροπρόθεσμες κυρώσεις θα πλήξουν σκληρά
τη ρωσική οικονομία αλλά
το ίδιο θα συμβεί και με
την ολλανδική. Οι τιμές
της ενέργειας θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.
Ως εκ τούτου θα επηρεαστεί σοβαρά η αγοραστική
δύναμη των νοικοκυριών
αλλά και η οικονομική ανάπτυξη. Συνολικά, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί κατά μία
ποσοστιαία μονάδα φέτος
στο πλαίσιο του σεναρίου
των
μακροπρόθεσμων
κυρώσεων. Το 2023, η
ανάπτυξη θα υποχωρήσει
στο 0,4% αντί του αναμενόμενου 1,5%.

Επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των Ολλανδών από την σύγκρουση στην Ουκρανία

https://www.allaboutfeed.net/animalfeed/feed-additives/poland-claims-russiansfeed-additive-import-ban-is-political/

Σύμφωνα με τους Ολλανδούς
οικονομολόγους,
βραχυπρόθεσμα οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν την αύξηση στην
τιμή της βενζίνης αλλά και
του ψωμιού, καθώς οι αρτοποιοί θα πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα για την
αγορά σιτηρών και για
τους λογαριασμούς ενέργειας. Επίσης, σημαντικές
ποσότητες ηλιελαίου στην
Ολλανδία
προέρχονται
από την Ουκρανία. Η αναμενόμενη αύξηση στην
τιμή του θα αντικατοπτριστεί και αλλού, όπως για
παράδειγμα στην τιμή της
μαργαρίνης. Περαιτέρω, η
ακριβότερη ενέργεια και

τα ακριβότερα λιπάσματα
(σ.σ. για την παραγωγή
των οποίων είναι βασικό
το φυσικό αέριο) θα αυξήσουν το κόστος για τους
καλλιεργητές φρούτων και
λαχανικών.
Επιπλέον, αναμένεται ότι
άμεση θα είναι η επίπτωση
στην τιμή της βενζίνης,
καθώς
σήμερα η συνιστώμενη λιανική τιμή της
θα αυξηθεί σε πάνω από
2,20 ευρώ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω,
εντείνονται οι φωνές στη
χώρα που επικρίνουν τις
προτεραιότητες και τις
επιλογές της κυβερνητικής
οικονομικής πολιτικής και

καλούν σε αναθεώρησή
της. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι δεν μπορεί η
Κυβέρνηση να επιμένει
στα «χόμπι» της, όπως το
άζωτο και το κλίμα, και να
αφήνει «στα κρύα του
λουτρού» τους πολίτες
που υποφέρουν όλο και
περισσότερο από τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές.
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Επιπτώσεις σε επιμέρους οικονομικές σχέσεις Ολλανδίας – Ρωσίας
Η Shell αποσύρεται από
τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία
Ο όμιλος Shell αποσύρεται από όλες τις δραστηριότητές του στη Ρωσία
λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία. Συγκεκριμένα,
η Shell σχεδιάζει να αποσυρθεί από τον αγωγό
Nord Stream 2, καθώς και
από τις κοινοπραξίες που
ίδρυσε με τη ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom και τις θυγατρικές
της.
Πρόκειται κατ’ αρχάς για
την κοινοπραξία Salym
Petroleum
Development
μεταξύ της Gazprom Neft
και της Shell για την ανάπτυξη των οικοπέδων
Salym στην Αυτόνομη
Περιφέρεια
Khanty
Mansiysk της δυτικής Σιβηρίας. Στην εν λόγω κοινοπραξία η Shell συμμετέχει με ποσοστό 50%. Επίσης, συμμετέχει με ποσο-

στό 27,5% στο πρόγραμμα Sakhalin-II της Gazprom που αφορά στην
ανάπτυξη των οικοπέδων
πετρελαίου και φυσικού
αερίου στη νήσο Σαχαλίνη. Τέλος, συμμετέχει με
ποσοστό 50% στην κοινοπραξία
Gazprom
Neft
Gydan με σκοπό στην εξερεύνηση και την ανάπτυξη
οικοπέδων στη χερσόνησο
Gydan, στη βορειοδυτική
Σιβηρία. Στα τέλη του
2021, η Shell διέθετε περίπου 3 δισεκατομμύρια
δολάρια σε πάγια στοιχεία
ενεργητικού στις προαναφερθείσες
συνεργασίες.
Πάντως, ενδέχεται η Shell
να παραμείνει παρούσα
στη Ρωσία με τα δικά της
πρατήρια καυσίμων τα
οποία ήδη διαθέτει εκεί.
Τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν επενδύσεις αξίας τουλάχιστον 2,5
δισ. ευρώ στην Ρωσία

Τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν επενδύσει τουλάχιστον 2,5 δισ.
ευρώ σε ρωσικές εταιρείες
και
κρατικά
ομόλογα,
όμως το μέλλον αυτών
των επενδύσεων είναι πλέον αβέβαιο λόγω των διεθνών κυρώσεων και της
οικονομικής αναστάτωσης
που προκλήθηκαν από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα δέκα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία
στην Ολλανδία διαθέτουν
σημαντικό χαρτοφυλάκιο
μετοχών και ομολόγων σε
ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών εταιρειών Gazprom,
Lukoil και Rosneft, ενώ
στο χαρτοφυλάκιο διαφόρων ταμείων βρίσκονται
και οι τράπεζες Sberbank,
Credit Bank of Moscow και
VTB Bank, οι οποίες έχουν
πληγεί από τις ευρωπαϊκές
και αμερικανικές κυρώσεις.

Αύξηση ξένων επενδύσεων την Ολλανδία
Σύμφωνα με στοιχεία του
Ολλανδικού Οργανισμού
Ξένων Επενδύσεων (NFIA)
το 2021 καταγράφηκε
σημαντική αύξηση ξένων
επενδύσεων στην Ολλανδία σε σύγκριση με το
2020.
Ο αριθμός των ξένων εταιρειών που ιδρύθηκαν ή
επεκτάθηκαν στην Ολλανδία αυξήθηκε από 305 το
2020 σε 423 το 2021, ήτοι
αύξηση 38,7%. Από τις
423 αλλοδαπές επιχειρήσεις που επένδυσαν στην
χώρα το 2021, 32%
προήλθαν από την Ευρώπη, 30% από την Βόρεια
και Νότια Αμερική και 30%
από την Ασία. Το μερίδιο
των ευρωπαϊκών εταιρειών ήταν μεγαλύτερο το
2021 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Τα ξένα επενδυτικά σχέδια
ήταν πάνω από το επίπεδο
του 2019 (397) και των
προηγούμενων ετών. Ωστόσο, το επενδυθέν αλλοδαπό κεφάλαιο ήταν
σημαντικά μικρότερο το

2021 (2,3 δισ. ευρώ) σε
σύγκριση με το 2019 (4,3
δισ. ευρώ). Επίσης, ο αριθμός των θέσεων εργασίας
που
συνδέονται
άμεσα με ΑΞΕ ανήλθε σε
13.400 το 2021, έναντι
8.600 το 2020 και 14.100
το 2019.
Η συντριπτική πλειονότητα
των
επενδύσεων
προήλθε από τις ΗΠΑ
(106), ενώ την δεύτερη
θέση κατέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο με 74 επενδύσεις, αριθμός διπλάσιος
σε σχέση με το 2021. Μετά το δημοψήφισμα για το
Brexit το 2016, 316 βρετανικές εταιρείες επέλεξαν
την Ολλανδία ως έδρα
τους, πραγματοποιώντας
επενδύσεις 782 εκ. € και
δημιουργώντας 8.000 θέσεις εργασίας.
Η Υπουργός Οικονομικών
Υποθέσεων Micky Adriaansens ανέφερε ότι οι ξένες
εταιρείες συμβάλλουν σημαντικά στην ολλανδική
οικονομία δεδομένου ότι
αντιπροσωπεύουν το 30%

των συνολικών ιδιωτικών
επενδύσεων στην χώρα.
Επίσης δήλωσε ότι από το
2020 ο NFIA έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην
προσέλκυση
«δραστηριοτήτων υψηλής
ποιότητας που σχετίζονται
με την καινοτομία, την
ψηφιοποίηση και την βιωσιμότητα».

https://royaldutchshellplc.com/2020/07/
21/russias-gazprom-neft-and-shell-launchjv-for-hydrocarbon-development/
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Επιχερηματικά νέα

Ο αεροπορικός όμιλος Air France-KLM το 2021 κατέγραψε ζημίες ύψους 3,3
δισ. ευρώ και το 2020 7,1 δισ. ευρώ. Η αεροπορική εταιρεία μετάφερε πολύ
λιγότερους επιβάτες (45 εκατ.) σε σύγκριση με το 2019, το τελευταίο έτος
πριν την κρίση, όταν μεταφέρθηκαν 100 εκατ. επιβάτες. Το ολλανδικό τμήμα
της αεροπορικής εταιρείας, KLM, κατέγραψε κέρδη για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Επίσης, οι ζημίες της KLM ήταν σχετικά μικρές κατά το 2021: 227 εκατ.
ευρώ (1,1 δισ. το 2020).
Οι τρείς μεγαλύτερες τράπεζες της Ολλανδίας, ABN AMRO, Rabobank και
ING, κατέγραψαν συνολικά κέρδη αξίας σχεδόν 10 δισ. ευρώ. Η ING κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη με 4,8 δισ. ευρώ. Τα υψηλά κέρδη προκλήθηκαν
κυρίως από την οικονομική ανάκαμψη στην Ολλανδία. Το 2020, τα κέρδη
των τριών σημαντικότερων τραπεζών ανήλθαν σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη της πολυεθνικής γαλακτοκομικής συνεταιριστικής εταιρείας
FrieslandCampina διπλιάστηκαν κατά το 2021. Η εταιρεία, γνωστή στην Ελλάδα με την εµπορική ονοµασία ΝΟΥΝΟΥ, κατέγραψε κέρδη ύψους 172 εκατ. ευρώ. Επίσης, αυξήθηκαν οι καθαρές πωλήσεις κατά 3,2%, φτάνοντας
σε 11,5 δισ. ευρώ.
Το λιμάνι του Ρότερνταμ ανέκαμψε σημαντικά από την κρίση, σημειώνοντας
ρεκόρ διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με 15,3 εκατομμύρια μονάδες. Ο
κύκλος εργασιών ανήλθε σε 512,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει αύξηση
κατά περίπου 7%.
Η Shell ανακοίνωσε κατακόρυφη αύξηση κερδών το 2021 λόγω των υψηλών
τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το 2021, τα κέρδη ανήλθαν
σε 17,8 δισ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 19.2 δισ. το 2020. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που η Shell παρουσίασε τα ετήσια στοιχεία
της ως βρετανική εταιρεία, ενώ ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας της
στο Λονδίνο. Επίσης, η Shell ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Shell θα αποχωρήσει επίσης τις κοινοπραξίες που ίδρυσε με τη ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom και τις θυγατρικές της. Σε ορισμένες από αυτές, η Shell κατέχει το 50% των μετοχών.
Ωστόσο, η εταιρεία θα παραμείνει παρούσα με τα δικά της πρατήρια.
Οι ολλανδικές νεοσύστατες επιχειρήσεις το 2021 άντλησαν υψηλά κεφάλαια
ρεκόρ όλων των εποχών ύψους 5,3 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι
επενδύσεις ήταν υπερτριπλάσιες σε σύγκριση με το 2020. Η μεγάλη αύξηση
μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την ραγδαία αύξηση των «μεγάλων επενδύσεων» (επενδύσεις αξίας τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ). Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αφορούν εταιρείες που έχουν ολοκληρώσει την φάση εκκίνησης, αλλά
χρειάζονται σημαντικά κεφάλαια για να μπορέσουν να κινηθούν γρήγορα σε
ανταγωνιστικές αγορές. Επί παραδείγματι, η εταιρεία MessageBird συγκέντρωσε 800 εκατ. δολάρια για την χρηματοδότηση εξαγοράς εταιρείας στις
ΗΠΑ. Παρόμοιο ποσό κεφαλαίου εισέπραξε η υπηρεσία πληρωμών Mollie.
Ένας τρίτος σημαντικός γύρος χρηματοδότησης ήταν αυτός των υπηρεσιών
παράδοσης ειδών παντοπωλείου Picnic. Το καλοκαίρι του 2021, η εταιρεία
συγκέντρωσε 600 εκατ. ευρώ.
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Οικονομικοί Δείκτες
Οικονομική ανάπτυξη
Σύμφωνα με αρχικό υπολογισμό της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CBS), το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ως εκ τούτου, η αύξηση είναι μικρότερη σε σύγκριση με το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021, όταν η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 3,8 και 2,1%. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της CBS, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8%
το 2021.
Πληθωρισμός
Τον Ιανουάριο, τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 6,4% σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα 2021. Πρόκειται για τον υψηλότερο καταγεγραμμένο πληθωρισμό από το 1982.
Τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,7%. Περίπου το ήμισυ του πληθωρισμού προκλήθηκε
από τις τιμές της ενέργειας, ενώ η αύξηση της τιμής των τροφίμων έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο.
Τέλος, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν 7,6% στην Ολλανδία και 5,6%
στην ΕΕ τον Ιανουάριο.
Ανεργία
Τον Ιανουάριο, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 369 χιλιάδες ήτοι, ποσοστό 3,6% του εργατικού δυναμικού (3,8% τον Δεκέμβριο). Ως εκ τούτου, η ανεργία έφτασε στο χαμηλότερο σημείο από
το 2003.
Επενδύσεις
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 3,3% υψηλότερος σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Επίσης, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, οι επενδύσεις
ήταν 3,1% υψηλότερες. Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε για τις επενδύσεις σε κατοικίες, κτίρια, υποδομές και μηχανήματα.
Τιμές κατοικιών
Τον Ιανουάριο, οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 2021. Πρόκειται για την υψηλότερη αύξηση όλων των εποχών. Τον Δεκέμβριο του περασμένου
έτους, η αύξηση ανήλθε σε 20,4%.
Εμπόριο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2021, οι ολλανδικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,5% σε σύγκριση με το 2020. Τα προσωρινά στοιχεία παρουσιάζουν
εξαγωγές αξίας 586,598 δισ. ευρώ, έναντι 482,713 δισ. ευρώ το 2020. Όσον αφορά την αξία των εισαγωγών της χώρας, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν παρόμοια αύξηση (24,6%). Το 2021, η προβλεπόμενη αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε 528,1 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 ανήλθαν σε 423,8 δισ. ευρώ.
Πτωχεύσεις
Τo πρώτο μήνα του 2022, οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (116) στην Ολλανδία ήταν κατά 15%
λιγότερες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 (137). Ως εκ τούτου, οι πτωχεύσεις παραμένουν
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Φεβρουάριο 2022—Δείκτης

Είναι εμφανές ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου του Αμστερνταμ κινήθηκε πτωτικά λόγω
της κρίσης και εν συνεχεία του πολέμου στην Ουκρανία. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε την επομένη της ρωσικής εισβολής.

Ερευνα αγοράς για τον ακμαίο τομέα της ανθοκομίας στην Ολλανδία
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78865
Συνεργασία Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων
Η στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστήμιων στην Ολλανδία είναι ένας από τους
κύριους παράγοντες επιτυχίας σε σχέση με την αγορά εργασίας για φοιτητές και απόφοιτους.
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/78806

