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Θ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ΣΘ ΕΚΘΕΘ
1. Η παρουςίαςθ των δεδομζνων τθσ Ολλανδίασ γίνεται ςυγκριτικά με τα άλλα κράτθ μζλθ
τθσ ΕΕ και ειδικά με τθν Ελλάδα, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να ζχει ςτθ διάκεςθ του μία τάξθ
μεγζκουσ τθσ ολλανδικισ οικονομίασ, των δθμόςιων οικονομικϊν τθσ και του
εξωτερικοφ εμπορίου τθσ.
2. H παρουςίαςθ του διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ – Ολλανδίασ ζγινε ςφμφωνα με τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν οδθγιϊν τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.
3. Στο κεφάλαιο του διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ – Ολλανδίασ δεν γίνεται παρουςίαςθ του
ανταγωνιςμοφ για τα ελλθνικά προϊόντα, κακϊσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δεν είναι
ςυγκρίςιμα, επειδι προζρχονται από διαφορετικζσ ςτατιςτικζσ πθγζσ (ελλθνικά
προϊόντα: ΕΛΣΤΑΤ, ανταγωνιςμόσ: Ολλανδικι Στατιςτικι Υπθρεςία).
4. Στο τζλοσ κάκε κζματοσ, παρατίκενται ςφνδεςμοι, όπου ο αναγνϊςτθσ μπορεί να
ανατρζξει για τθν ανεφρεςθ περαιτζρω πλθροφοριϊν.
5. Τα ςτατιςτικά δεδομζνα, που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζκκεςθ προζρχονται από τθν
Ευρωπαϊκι Στατιςτικι Υπθρεςία (Eurostat), τθν Ολλανδικι Στατιςτικι Υπθρεςία (CBS),
τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Υπθρεςία (ΕΛΣΤΑΤ), τθν Τράπεηα Ολλανδίασ και τθν Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ.
6. Τα ςτοιχεία για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ολλανδία ελιφκθςαν από το
Γραφείο Τφπου τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ ςτθ Χάγθ, όπου και παραπζμπεται ο
αναγνϊςτθσ για περαιτζρω πλθροφορίεσ.
7. Επειδι ο αρικμόσ των ςτατιςτικϊν πινάκων είναι μεγάλοσ (περίπου 150 ςελίδεσ)
επιλζχκθκε να μθν ενςωματωκοφν οφτε ενδιάμεςα, οφτε ςτο τζλοσ τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ
κάτι τζτοιο κα τθν ζκανε δφςχρθςτθ, αλλά να αρχειοκετθκοφν ςφμφωνα με το κεφάλαιο
που αφοροφν, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να καταφεφγει άμεςα και εφκολα ςε αυτοφσ.

Ο Ρροϊςτάμενοσ
Νικόλαοσ Θωμόπουλοσ
Σφμβουλοσ ΟΕΥ Αϋ
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Ρολίτευμα

Βαςιλευομζνθ Δθμοκρατία
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Άμςτερνταμ

Ζδρα τθσ Κυβζρνθςθσ
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Γλϊςςεσ

Ολλανδικά (επίςθμθ), Φριηικά (επίςθμθ)

ΓΕΝΙΚΑ 2013

Ολλανδία

Ελλάδα

ΕΕ (28)

Ζκταςθ

τετρ. χιλ.

41.540

131.957

4.493.712

Ρλθκυςμόσ

κάτοικοι

16.779.575

11.062.508

507.162.571

Ρλθκ. Ρυκνότθτα

κατ./τ.χ.

498

86

116

Ολλανδία

Ελλάδα

ΕΕ (28)

602,7

182,1

13.069,7

35.900

17.400

25.700

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2013
ΑΕΡ

δισ ευρϊ

ΑΕΡ κατά κεφαλι (κ.κ.)

ευρϊ

ΑΕΡ ετιςια μεταβολι

%

-0,8

-3,9

0,1

Ρλθκωριςμόσ

%

2,6

-0,9

1,5

Ιδιωτικι Κατανάλωςθ
κατά κεφαλι

ευρϊ

16.300

12.800

15.000

Δθμόςια Κατανάλωςθ
κατά κεφαλι

ευρϊ

10.100

3.100

5.600

Ανεργία

%

6,7

27,5

10,8

Ολλανδία

Ελλάδα

ΕΕ (28)

300,0

106,8

6.412,4

49,8

58,5

49,0

17.859,0

9.608,0

12.617

285,3

83,5

5.976,1

47,3

45,8

45,7

16.981,0

7.524,0

11.758,0

95,1

78,30

93,2

-14,7

-23,1

-436,3

-2,4

-12,7

-3,3

-879,0

-2.084,0

-859

443,0

318,7

11.386,0

73,5

175,1

87,1

ΔΘΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2013
Δθμ. Δαπάνεσ

δισ ευρϊ

Δθμ. Δαπάνεσ επί του ΑΕΡ

%

Δθμ. Δαπάνεσ κατά κεφαλι ευρϊ
Δθμ. Ζςοδα

δισ ευρϊ

Δθμ. Ζςοδα επί του ΑΕΡ

%

Δθμ. Ζςοδα κατά κεφαλι

ευρϊ

Δαπάνεσ προσ Ζςοδα

%

Ζλλειμμα

δισ ευρϊ

Ζλλειμμα επί του ΑΕΡ

%

Ζλλειμμα κατά κεφαλι

ευρϊ

Δθμ. Χρζοσ

δισ ευρϊ

Δθμ. Χρζοσ επί του ΑΕΡ

%
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ΕΞΩΣ. ΕΜΠΟΡΙΟ 2013

Ολλανδία

Ελλάδα

ΕΕ (28)

Σφνολο Εξαγωγϊν

δισ ευρϊ

505,9

27,6

4.575,1

Εξαγωγζσ ςε ΕΕ

δισ ευρϊ

382,8

12,8

2.838,0

Εξαγωγζσ ςε ΤΧ

δισ ευρϊ

123,1

14,8

1.737,1

Σφνολο Ειςαγωγϊν

δισ ευρϊ

444,1

46,8

4.445,5

Ειςαγωγζσ από ΕΕ

δισ ευρϊ

205,8

22,1

2.762,9

Ειςαγωγζσ από ΤΧ

δισ ευρϊ

238,3

24,7

1.682,6

Εμπορικό Ιςοηφγιο

δισ ευρϊ

61,8

-19,2

129,6

Ιςοηφγιο με ΕΕ

δισ ευρϊ

177,0

-9,3

75,1

Ιςοηφγιο με ΤΧ

δισ ευρϊ

-115,2

-9,9

54,5

Ρελάτεσ Ολλανδίασ

Γερμανία 25,2%, Βζλγιο 12,8%, Γαλλία 8,5%, Ην. Βαςίλειο
8,4%, Ιταλία 4,4%, ΗΡΑ 3,5%, Ιςπανία 2,6%

Ρρομθκευτζσ Ολλανδίασ

Γερμανία 14,4%, Κίνα 12,0%, Βζλγιο 8,4%, Ην. Βαςίλειο 6,6%,
ωςία 6,5%, ΗΡΑ 6,5%, Γαλλία 4,0%, Νορβθγία 3,7%

Εξαγόμενα προϊόντα
από τθν Ολλανδία

Συςκευζσ επικοινωνίασ, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, φάρμακα,
μθχανζσ και ςυςκευζσ εκτφπωςθσ, ιατρικά και ορκοπεδικά
όργανα και ςυςκευζσ, αίμα, αργαλειοί για φφανςθ, κυκλικοί
υδρογονάνκρακεσ.

Ειςαγόμενα προϊόντα
από τθν Ολλανδία

Συςκευζσ επικοινωνίασ, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, φάρμακα,
μθχανζσ και ςυςκευζσ εκτφπωςθσ, ιατρικά και ορκοπεδικά
όργανα και ςυςκευζσ, θλεκτρονικά κυκλϊματα, ςυςκευζσ
εικόνασ και ιχου, αργίλιο, επιβατικά αυτοκίνθτα

ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ 2013
Εξαγωγζσ ςε Ολλανδία

430 εκ. ευρϊ

Μεταβολι εξαγωγϊν

-2,9 %

Ειςαγωγζσ από Ολλανδία

2.174 εκ. ευρϊ

Μεταβολι ειςαγωγϊν

-4,5 %

Ιςοηφγιο με Ολλανδία

-1.744 εκ. ευρϊ

Μεταβολι ελλείμματοσ

-4,9 %

Εξαγόμενα προϊόντα
ςτθν Ολλανδία

Φάρμακα, φροφτα, ψάρια, αργίλιο, παραςκευάςματα
λαχανικϊν, καρπϊν και φροφτων, ορυκτά καφςιμα & ζλαια,
πλαςτικά, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και ςυςκευζσ ιχου και
εικόνασ, καπνά, μθχανζσ, ςυςκευζσ και μθχανικζσ επινοιςεισ.

Ειςαγόμενα προϊόντα
από τθν Ολλανδία

Κρζατα, λζβθτεσ, μθχανζσ και ςυςκευζσ, φάρμακα, γάλα,
αυγά, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και ςυςκευζσ ιχου και εικόνασ,
ορυκτά καφςιμα & ελαία, ιατρικά, οπτικά, και φωτογραφικά
όργανα και ςυςκευζσ, πλαςτικά, χθμικά προϊόντα,
παραςκευάςματα από δθμθτριακά, αλευρά, άμυλα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1. Στοιχεύα Γεωγραφύασ
Οι Κάτω Χϊρεσ (Ολλανδικά: Nederland) αποτελοφν μία από τισ τζςςερεισ ςυςτατικζσ χϊρεσ
του Βαςιλείου των Κάτω Χωρϊν, μετά τθ διάλυςθ των Ολλανδικϊν Αντιλλϊν ςτισ 10
Οκτωβρίου 2010. Οι υπόλοιπεσ τρεισ χϊρεσ είναι θ Αροφμπα, το Κουραςάο και ο Άγιοσ
Μαρτίνοσ, ενϊ τα νθςιά Μπονζρ, Άγιοσ Ευςτάκιοσ και Σάμπα (νθςιά BES) αποτελοφν
ιδιαίτερουσ διμουσ τθσ Ολλανδίασ.
Το όνομα Ολλανδία (Holland), που χρθςιμοποιείται ςυχνά για τισ Κάτω Χϊρεσ, αναφζρεται
ςε δφο από τουσ δϊδεκα νομοφσ τθσ, τθ Βόρεια Ολλανδία (Noord Holland) και τθ Νότια
Ολλανδία (Zuid Holland).
Η Ολλανδία βρίςκεται ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ μεταξφ Γερμανίασ και Βελγίου και βρζχεται από
τθ Βόρεια Θάλαςςα. Τα χερςαία ςφνορά τθσ είναι 1.027 χιλ. (450 χιλ. με το Βζλγιο, 577 χιλ.
με τθ Γερμανία) και θ ακτογραμμι τθσ είναι 451 χιλ.
Είναι θ 23θ ςε μζγεκοσ χϊρα τθσ ΕΕ με ςυνολικι ζκταςθ 41.540 τετρ. χιλ. (λίγο μικρότερθ
από τθ Δανία) και θ χϊρα με τθ μεγαλφτερθ αναλογία ςτθν ΕΕ, υδάτινθσ προσ ςυνολικισ
ζκταςθσ, κακϊσ το 18,8% τθσ ζκταςισ τθσ καλφπτεται από φδατα (εςωτερικά φδατα).
Σε ςφγκριςθ με τθν Ελλάδα, θ Ολλανδία ζχει ζκταςθ μικρότερθ από το 1/3 τθσ ζκταςθσ τθσ
Ελλάδασ, όςθ περίπου θ Μακεδονία και θ Θράκθ μαηί.

2. Πληθυςμόσ
Το 2013, ο πλθκυςμόσ τθσ Ολλανδίασ ανιλκε ςε 16.779.575 κατοίκουσ. Είναι θ 8θ ςε
πλθκυςμό χϊρα τθσ ΕΕ και θ 2θ ςε πλθκυςμιακι πυκνότθτα (μετά τθν Μάλτα) με 497
κατοίκουσ ανά τετρ. χιλ. εδάφουσ.
Από απόψεωσ προζλευςθσ, το 9,1% του πλθκυςμοφ είναι ετερόχκονεσ «δυτικισ»
προζλευςθσ (Ευρϊπθ, ΗΡΑ, Καναδάσ, Αυςτραλία) και το 11,4% ετερόχκονεσ «μθ δυτικισ»
προζλευςθσ (Τοφρκοι, Μαροκινοί, Σουριναμζηοι κοκ).
Από απόψεωσ κρθςκεφματοσ, 47% είναι άκεοι, 27% κακολικοί, 17% προτεςτάντεσ, 6%
μουςουλμάνοι και 3% λοιπά.
Το 2012, οι μετανάςτεσ ανζρχονταν ςε 760.358 (4,5% του πλθκυςμοφ), από τουσ οποίουσ οι
334.549 (2% του πλθκυςμοφ) προζρχονταν από άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ.
Συγκριτικά με τθν Ελλάδα, θ Ολλανδία ζχει 1,5 φορά τον πλθκυςμό και 5,8 φορζσ τθν
πλθκυςμιακι πυκνότθτα από τθσ Ελλάδασ.

3. Πολιτικό ςύςτημα – Πολύτευμα
Το πολίτευμα τθσ Ολλανδίασ είναι Συνταγματικι Μοναρχία. Βαςιλιάσ είναι ο Γουλιζλμοσ –
Αλζξανδροσ του οίκου Οράνιε – Ναςάου.
Το ολλανδικό Κοινοβοφλιο αποτελείται από δφο ςϊματα. Τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων με
150 βουλευτζσ (Κάτω Βουλι) και τθ Γερουςία με 75 γερουςιαςτζσ (Άνω Βουλι). Και τα δφο
ςϊματα εκλζγονται ανά τζςςερα χρόνια. Οι τελευταίεσ κοινοβουλευτικζσ εκλογζσ
διεξιχκθκαν ςτισ 12 Σεπτεμβρίου 2012. Ρρϊτο κόμμα αναδείχκθκε το Λαϊκό Κόμμα
(ςυντθρθτικοί φιλελεφκεροι) και ςχθμάτιςε κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ με το δεφτερο,
Εργατικό Κόμμα (ςοςιαλδθμοκράτεσ), με πρωκυπουργό τον Μαρκ οφττε.
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ΤΝΣ.

ΟΝΟΜΑ

ΑΡΧΘΓΟ

ΤΝΟΛΟ

ΨΘΦΟΙ
(9/2012)

ΚΟΙΝΟ
ΒΟΤΛΙΟ

ΓΕΡΟΤ
ΙΑ

9.399.664

150

75

VVD

Λαϊκό Κόμμα για Ελευκερία
και Δθμοκρατία (υντθρθτικοί
Φιλελεφκεροι)

Μαρκ Ροφττε

2.498.231

41

16

PvdA

Εργατικό Κόμμα
(οςιαλδθμοκράτεσ)

Ντίντερικ
άμςον

2.331.862

38

14

PVV

Κόμμα για τθν Ελευκερία
(Ακροδεξιοί)

Γκζρτ
Βίλντερσ

950.055

15

10

SP

Σοςιαλιςτικό Κόμμα
(Αριςτεροί)

Εμίλ οφμερ

908.295

15

8

CDA

Χριςτιανοδθμοκρατικι
Ζκκλθςθ
(Χριςτιανοδθμοκράτεσ)

Σίμπραντ φαν
Χάερςμα
Μποφμα

801.160

13

11

D66

Δθμοκράτεσ 66
(Σοςιαλφιλελεφκεροι)

Αλεξάντερ
Ρζχτολντ

751.504

12

5

CU

Χριςτιανικι Ζνωςθ
(Συντθρθτικοί)

Άρι Σλομπ

294.121

5

2

GL

Ρράςινθ Αριςτερά (Ρράςινοι)

Γιολάντε Σαπ

219.640

4

5

SGP

Ρολιτικό Κόμμα
Μεταρρφκμιςθσ (Δεξιοί)

Κζισ φαν ντερ
Στάι

197.046

3

1

PvdD

Κόμμα για τα ηϊα

Μαριάννε
Τίμε

181.272

2

1

50+

Άνω των 50 (Συνταξιοφχοι)

Γιαν Νάχελ

176.926

2

1

OSF

Ανεξάρτθτθ Ομάδα Γερουςίασ

Κζισ ντε
Λάνχε

-

0

1

89.552

0

0

Λοιπά κόμματα

4. Νομοθετικό εξουςύα
Τθ νομοκετικι εξουςία ζχει θ Βουλι των Αντιπροςϊπων (Κάτω Βουλι) που διαμορφϊνει
και ψθφίηει τουσ νόμουσ. Η Γερουςία (Άνω Βουλι) ωσ ςυννομοκζτθσ εγκρίνει ι απορρίπτει
τουσ νόμουσ, επιςτρζφοντάσ τουσ ςτθν Κάτω Βουλι, αλλά δεν ζχει τθν ιςχφ να
τροποποιιςει αυτοφσ ι να προτείνει κάποιο νόμο. Τζλοσ, ζνασ νόμοσ τίκεται ςε ιςχφ μετά
τθν υπογραφι του από το Βαςιλιά, ο οποίοσ είναι επικεφαλισ του Συμβουλίου τθσ
Επικρατείασ (Raad van State).
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5. Εξωτερικϋσ ςχϋςεισ
5.1 Ολλανδύα – Ευρωπαώκό Ένωςη
Η Ολλανδία, ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προςεγγίηει αυτιν, περιςςότερο, ςτο
πλαίςιο των ελευκζρων ςυναλλαγϊν, κεωρϊντασ ότι πολλά κζματα, όπωσ οι ςυντάξεισ, θ
φορολογία, ο πολιτιςμόσ, θ παιδεία, θ κοινωνικι μζριμνα κοκ πρζπει να ρυκμίηονται ςε
εκνικό επίπεδο, χωρίσ να παρεμβαίνει ςε αυτά θ ΕΕ, θ οποία πρζπει να φροντίηει για τθν
απλοποίθςθ των κανόνων και των διαδικαςιϊν των ςυναλλαγϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν
και μεταξφ αυτϊν και των τρίτων χωρϊν.
Στο κζμα του ευρωπαϊκοφ προχπολογιςμοφ, θ Ολλανδία κεωρεί ότι οι ειςφορζσ των
κρατϊν-μελϊν πρζπει να είναι πιο ιςορροπθμζνεσ, ςτοχεφοντασ ςτθ μείωςθ τθσ δικισ τθσ
ειςφοράσ. Ραράλλθλα, κεωρεί ότι θ ΕΕ δεν πρζπει να διευρφνεται ςυνεχϊσ και ςε
περίπτωςθ νζασ διεφρυνςθσ, το υποψιφιο κράτοσ-μζλοσ πρζπει να τθρεί πλιρωσ όλα τα
κριτιρια.
Επίςθσ, ςθμαντικι είναι θ κζςθ τθσ Ολλανδίασ για τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα ςτθν
ευρωηϊνθ, κεωρϊντασ ότι τα προβλιματα, που οδιγθςαν ςτθν κρίςθ χρειάηονται ςτακερι
και ςυνεχι αντιμετϊπιςθ. Τα κράτθ μζλθ πρζπει να τακτοποιιςουν τα δθμόςια οικονομικά
τουσ και γι’ αυτό απαιτείται θ ΕΕ να ενιςχφςει τθ δθμοςιονομικι πεικαρχία, ανακζτοντασ
τθν επίβλεψθ των κανονιςμϊν ςε ανεξάρτθτθ αρχι, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εξαναγκάςει
τα κράτθ μζλθ να προςαρμόηουν τθν πολιτικι τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ και ςτακερότθτασ.
5.2 υμμετοχό Ολλανδύασ ςε Διεθνεύσ Οργανιςμούσ
1.

Αφρικάνικο Ταμείο Ανάπτυξθσ (μθ περιφερειακό μζλοσ)

2.

Αφρικάνικθ Τράπεηα Αναπτφξεωσ (μθ περιφερειακό μζλοσ)

3.

Αρκτικό Συμβοφλιο (παρατθρθτισ)

4.

Ομάδα τθσ Αυςτραλίασ

5.

Τράπεηα Διεκνϊν Διακανονιςμϊν

6.

Συμβοφλιο των Κρατϊν τθσ Βαλτικισ Θάλαςςασ (παρατθρθτισ)

7.

Κοινωνία των Δθμοκρατιϊν

8.

Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρυρθνικϊν Ερευνϊν

9.

Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ανακουφιςτικισ Φροντίδασ

10. Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ
11. Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα
12. Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων
13. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Διαςτιματοσ
14. Οργανιςμόσ Επιςιτιςμοφ και Γεωργίασ των Ηνωμζνων Εκνϊν
15. Ομάδα Χρθματοπιςτωτικισ Δράςθσ (FATF)
16. Διαμερικανικι Τράπεηα Αναπτφξεωσ (IADB)
17. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ατομικισ Ενζργειασ
18. Διεκνισ Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ
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19. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ICAO)
20. Διεκνζσ Ροινικό Δικαςτιριο (national committees)
21. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ (IDA)
22. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ενζργειασ (IEA)
23. Διεκνζσ Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (IFAD)
24. Διεκνισ Οργανιςμόσ Χρθματοδότθςθσ (IFC)
25. Διεκνισ Ομοςπονδία Συνδζςμων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου (IFRCS )
26. Διακυβερνθτικι Αρχι για τθν Ανάπτυξθ (IGAD)
27. Διεκνισ Υδρογραφικόσ Οργανιςμόσ (IHO)
28. Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO)
29. Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο
30. Διακυβερνθτικόσ Ναυτιλιακόσ Συμβουλευτικόσ Οργανιςμόσ (IMO)
31. Διεκνισ Οργανιςμόσ Ναυτιλιακϊν Δορυφόρων (IMSO)
32. Διεκνισ Ολυμπιακι Επιτροπι (IOC)
33. Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ (IOM)
34. Διακοινοβουλευτικι Ζνωςθ (IPU)
35. Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ISO)
36. Διεκνισ Οργανιςμόσ Δορυφορικϊν Τθλεπικοινωνιϊν (ITSO)
37. Διεκνισ Ζνωςθ Τθλεπικοινωνιϊν ITU
38. Οργανιςμόσ Ρολυμεροφσ Αςφάλιςθσ Επενδφςεων (MIGA)
39. Οργανιςμόσ Ρυρθνικισ Ενζργειασ (NEA)
40. Ομάδα Ρυρθνικϊν Ρρομθκευτϊν (NSG)
41. Οργανιςμόσ Αμερικάνικων Κρατϊν OAS (observer)
42. ΟΟΣΑ
43. Οργανιςμόσ για τθν Απαγόρευςθ των Χθμικϊν Ππλων
44. ΟΑΣΕ
45. Συμμαχία του Ειρθνικοφ (παρατθρθτισ)
46. Λζςχθ των Ραριςίων (Paris Club)
47. Μόνιμο Δικαςτιριο Διαιτθςίασ (PCA)
48. Κζντρο Επιβολισ του νόμου τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ SELEC (παρατθρθτισ)
49. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (UNWTO)
50. Ραγκόςμια Ταχυδρομικι Ζνωςθ (UPU)
51. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τελωνείων (WCO)
52. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (WHO)
53. Ραγκόςμια Οργάνωςθ Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ (WIPO)
54. Ραγκόςμιοσ Μετεωρολογικόσ Οργανιςμόσ (WMO)
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55. Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου (WTO)
56. Επιτροπι Zangger (ZC)
5.3 Διεθνεύσ υμφωνύεσ
Η Ολλανδία ζχει υπογράψει 3.814 πολυμερείσ ςυμφωνίεσ, από τισ οποίεσ, ςιμερα, είναι ςε
ιςχφ οι 2.807.
Αναλυτικά για κάθε ςυμφωνία: Ιςτοςελίδα Ολλανδικισ Κυβζρνθςθσ
https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid
5.4 Διμερεύσ ςυμφωνύεσ (οικονομικού περιεχομϋνου)
Η Ολλανδία ζχει υπογράψει 395 διμερείσ ςυμφωνίεσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ, από τισ
οποίεσ, ςιμερα, είναι ςε ιςχφ οι 165 και 454 διμερείσ ςυμφωνίεσ φορολογικοφ
περιεχομζνου (ανταλλαγισ φορολογικϊν πλθροφοριϊν, αποφυγισ διπλισ φορολογίασ κοκ)
από τισ οποίεσ είναι ςε ιςχφ οι 398.
Αναλυτικά για κάθε ςυμφωνία: Ιςτοςελίδα Ολλανδικισ Κυβζρνθςθσ
https://verdragenbank.overheid.nl/en/Verdrag/ZoekUitgebreid
5.5 Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ
Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ του Τφπου ςτθν Ολλανδία είναι το υψθλό
αναγνωςτικό κοινό, θ μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ λόγω χριςθσ των θλεκτρονικϊν μορφϊν
ενθμζρωςθσ, θ αυξανόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε περιοριςμζνο αρικμό εκδοτικϊν
ςυγκροτθμάτων και θ ξζνθ ιδιοκτθςία.
Η κυκλοφορία των εφθμερίδων και περιοδικϊν μειϊνεται ςταδιακά. Το 2012, θ ετιςια
κυκλοφορία εφθμερίδων ανιλκε ςε 1,2 δισ αντίτυπα ζναντι 1,5 δισ αντίτυπα περίπου το
2007, ενϊ των περιοδικϊν ςε 505 εκατ. αντίτυπα από 716 εκατ. το 2004.
Ο χρόνοσ παρακολοφκθςθσ τθλεόραςθσ αυξικθκε από 184 λεπτά το 2009, ςε 196 λεπτά τθν
θμζρα το 2012. Το πρϊτο κανάλι τθσ κρατικισ τθλεόραςθ Nederland 1 κατζχει το
μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αγοράσ με 21% και ακολουκοφν τα ιδιωτικά κανάλια RTL4 και SBS6
με μερίδιο 15% και 8% αντίςτοιχα.
Ο μζςοσ χρόνοσ ακρόαςθσ ραδιοφϊνου ανζρχεται ςε 185 λεπτά θμερθςίωσ. Ο μεγαλφτεροσ
ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ είναι ο ιδιωτικόσ 538 τθσ Talpa Media με μερίδιο αγοράσ 11,1% και
ακολουκοφν οι κρατικοί ςτακμοί Radio 3FM και Radio 2 με ποςοςτά 9,9 και 9,7%
αντίςτοιχα.
Ο μζςοσ χρόνοσ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο ανζρχεται ςε 11 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ με το 92%
του πλθκυςμοφ να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτό. Οι ιςτοςελίδεσ με τθν μεγαλφτερθ
επιςκεψιμότθτα είναι θ μθχανι αναηιτθςθσ Google (αμερικάνικθ και ολλανδικι ζκδοςθ)
και ακολουκοφν οι ιςτοςελίδεσ facebook.com, youtube.com και live.com.
5.5.1 Σύποσ
Υπάρχουν ζντεκα θμεριςιεσ εφθμερίδεσ εκνικισ εμβζλειασ, από τισ οποίεσ οι εννζα
αςχολοφνται με κζματα γενικοφ ενδιαφζροντοσ, που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό: De
Telegraaf, Algemeen Dagblad, De Volkskrant, NRC Handelsblad, NRC next, Trouw, Het
Parool, Reformatorisch Dagblad και Nederlands Dagblad.

Γραφείο ΟΕΥ Χάγθσ, Ετιςια Ζκκεςθ 2013

11/33

Οι εφθμερίδεσ De Telegraaf και Algemeen Dagblad (AD) κεωροφνται «λαϊκζσ» εφθμερίδεσ
και διαβάηονται από τα λαϊκά ςτρϊματα, ενϊ οι υπόλοιπεσ κεωροφνται εφθμερίδεσ
ποιότθτασ, που απευκφνονται ςε μορφωμζνο αναγνωςτικό κοινό.
Επιπλζον, υπάρχουν τζςςερισ εξειδικευμζνεσ εφθμερίδεσ: Het Financieele Dagblad
(οικονομικι, με πολλζσ ειδιςεισ από τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ), Het Agrarisch
Dagblad (για τον τομζα τθσ γεωργίασ), Cobouw (για τισ καταςκευζσ) και Nederlandse
Staatscourant (για τθν κυβζρνθςθ). Σθμειϊνεται ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμζνεσ
ακλθτικζσ εφθμερίδεσ.
Από ιδιοκτθςιακισ απόψεωσ, ςτο χϊρο του Τφπου επικρατεί ολιγομονοπωλιακι
κατάςταςθ. Τρεισ όμιλοι ελζγχουν το 90% τθσ αγοράσ. Οι όμιλοι De Persgroep, Telegraaf
Media Groep και Wegener. Ο όμιλοσ De Persgroep είναι βελγικϊν ςυμφερόντων, ο όμιλοσ
Wegener βρετανικϊν ςυμφερόντων (το 87% του κεφαλαίου ελζγχεται από τθν Mecom
Group plc), ενϊ θ μεγαλφτερθ δωρεάν εφθμερίδα (Metro) ςουθδικϊν ςυμφερόντων.
5.5.2 Ραδιοτηλεόραςη
Η Ολλανδία ζχει τρεισ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ εκνικισ εμβζλειασ που χρθματοδοτοφνται
από τον κρατικό προχπολογιςμό: Το Nederland 1, Nederland 2 και Nederland 3 και πολλοφσ
ιδιωτικοφσ, όπωσ το RTL Nederland, το RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, SBS, NET 5, Veronica και
TMF 9. Τα διεκνι κανάλια ςτθν Ολλανδία είναι το Cartoon Network, τα διεκνι κανάλια του
BBC, το CNBC, το CNN International, και θ Deutsche Welle. Μερικά από αυτά τα κανάλια
μεταδίδονται ςτθν ολλανδικι γλϊςςα, ενϊ άλλα χρθςιμοποιοφν υπότιτλουσ. Η καλωδιακι
τθλεόραςθ ςτθν Ολλανδία ζχει ζνα από τα υψθλότερα ποςοςτά διείςδυςθσ ςτθν Ευρϊπθ:
περίπου 95%. Επίςθσ, από τον Δεκζμβριο του 2006, όλα τα τθλεοπτικά ςιματα
μεταδίδονται μόνο ςε ψθφιακι μορφι.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Γραφείο Τφπου και Επικοινωνιϊν Χάγθσ
Embassy of Greece in The Hague
Press and Communication Office
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Tel : +31 (0) 70 365 23 43
Fax : +31 (0) 70 361 44 37
E-mail : press@greekembassy.nl
Website: www.greekembassy.nl
Facebook: www.facebook.com/pages/Greece-in-the-Netherlands/245350312271339
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΛΛΑΝΔΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Γενικϊ Στοιχεύα
Η ολλανδικι οικονομία ςταδιακά ςυνζρχεται από τθν παρατεταμζνθ φφεςθ των τελευταίων
χρόνων μετά από ςθμαντικζσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν
υγειονομικι περίκαλψθ και το ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα. Επίςθσ ζχει επιτευχκεί ςθμαντικι
δθμοςιονομικι εξυγίανςθ με το ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ να περιορίηεται το 2013 ςτο
2,4% του ΑΕΡ. Ωςτόςο, ο τραπεηικόσ τομζασ παραμζνει μεγάλοσ και ευάλωτοσ ςτο υψθλό
χρζοσ των νοικοκυριϊν (ιδιωτικό χρζοσ), με ςυνζπεια οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ)
να αντιμετωπίηουν ςθμαντικοφσ πιςτωτικοφσ περιοριςμοφσ.
Η δθμοςιονομικι πολιτικι, ςτο ςκζλοσ των δαπανϊν, κατάφερε να ενιςχφςει τθ
μακροπρόκεςμθ διατθρθςιμότθτα των δθμόςιων οικονομικϊν περιορίηοντασ τθν ζκκεςι
τθσ ςτα μεγζκθ, που ςχετίηονται με τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ. Ωςτόςο, ςτο ςκζλοσ των
εςόδων, οι ςυχνζσ ανακεωριςεισ των ςχεδίων εξυγίανςθσ τθσ ΕΕ, όπωσ και το ειδικό
φορολογικό κακεςτϊσ των πολυεκνικϊν επιχειριςεων ςτθν Ολλανδία, οδιγθςαν ςε
αναςτολι τθσ αυτόματθσ ςτακεροποίθςθσ των εςόδων.
Στθν αγορά κατοικίασ, οι ονομαςτικζσ τιμζσ ζπεςαν κατά 20% από το υψθλό ςτισ αρχζσ του
2008, ενϊ θ αξία του 40% των υποκθκευμζνων κατοικιϊν είναι μικρότερθ από τθν αρχικι
(negative home equity). Επιπλζον, περιςςότερο από τα μιςά υποκθκευμζνα δάνεια δεν
ζχουν ωριμάςει ακόμα, με ςυνζπεια, μζχρι ςιμερα, να αποπλθρϊνονται μόνον τόκοι και
όχι χρεολφςια. Αν και κεωρείται ότι τα νοικοκυριά ζχουν, κατά μζςο όρο, ςθμαντικι
περιουςία, θ ςφνκεςθ και θ κατανομι τθσ δθμιουργοφν τθν υπόνοια ότι τα νοικοκυριά δεν
κα είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςουν τα ενυπόκθκα δάνεια, όταν αυτά γίνουν απαιτθτά.
Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ολλανδικι οικονομία, αλλά
χτυπικθκαν ςκλθρά από τθν οικονομικι κρίςθ του 2008. Οι ολλανδικζσ τράπεηεσ ζκαναν
πιο αυςτθρά τα κριτιρια χορθγιςεων, με ςυνζπεια οι επιχειριςεισ κα βρεκοφν ςε
χρθματοδοτικό αδιζξοδο, κακϊσ δεν υπάρχουν πολλζσ εναλλακτικζσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ.

2. Βαςικϊ Οικονομικϊ Μεγϋθη
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΜΕΓΕΘΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΕΡ, Ονομαςτικό

δισ €

ΑΕΡ, Μεταβολι

%

ΑΕΡ, Κατά κεφαλιν

χιλ. €

Ανεργία

2011

2012

2013

599,1

599,3

602,7

0,9

-1,2

-0,8

35,9

35,8

35,9

%

4,4

5,3

6,7

Ρλθκωριςμόσ

%

2,5

2,8

2,6

Εξαγωγζσ αγακϊν

δισ €

397,1

420,4

419,6

Ειςαγωγζσ αγακϊν

δισ €

351,9

374,4

367,4

Εμπορικό Ιςοηφγιο

δισ €

45,2

46,0

52,2

Ιςοηφγιο Τρεχουςϊν Συναλλαγϊν

δισ €

54,4

57,2

62,6
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ΑΞΕ ςτθ χϊρα (αποκζματα)

δισ €

470,1

473,2

485,9

ΑΞΕ από τθ χϊρα (αποκζματα)

δισ €

759,1

751,1

777,2

Δθμοςιονομικό Ιςοηφγιο

% ΑΕΡ

-4,3

-4,0

-2,4

Δθμόςιο Χρζοσ

% ΑΕΡ

65,7

71,3

73,5

Εξωτερικό Χρζοσ

% ΑΕΡ

320,1

317,2

294,4

Συναλλαγματικά Αποκζματα

δισ €

39,6

41,6

33,6

Πθγι: Eurostat & Τράπεηα Ολλανδίασ Δεδομζνα: 02.06.2014

3. Εξϋλιξη και Ανϊλυςη Βαςικών Οικονομικών Μεγεθών
3.1 Ακαθϊριςτο Εγχώριο Προώόν
Το 2013, το ΑΕΡ τθσ Ολλανδίασ ανιλκε, ςε τρζχουςεσ τιμζσ, περίπου ςτα 602,7 δισ ευρϊ
ζναντι 599,3 δισ ευρϊ το 2012, αντιπροςωπεφοντασ το 4,8% του ΑΕΡ τθσ ΕΕ και
κακιςτϊντασ τθν Ολλανδία τθν 6θ μεγαλφτερθ οικονομία τθσ ΕΕ μετά τθ Γερμανία (20,9%),
Γαλλία (15,8%), Ην. Βαςίλειο (14,5%), Ιταλία (11,9%) και Ιςπανία (7,8%). Συγκριτικά με τθν
Ελλάδα, το ολλανδικό ΑΕΡ είναι 3,3 φορζσ μεγαλφτερο από το ελλθνικό.
Το 2013 θ φφεςθ τθσ ολλανδικισ οικονομίασ περιορίςκθκε ςτο 0,8% ζναντι 1,2% το 2012,
κακϊσ το τζταρτο τρίμθνο του 2013, θ Ολλανδία ειςιλκε ςε φάςθ ανάπτυξθσ.
Το 2013, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ τθσ Ολλανδίασ ανιλκε ςε 35.900 ευρϊ, ζναντι 35.800 ευρϊ
το 2012, υπερβαίνοντασ κατά 39,7% ( = 139,7 – 100) το μζςο κατά κεφαλιν ΑΕΡ τθσ ΕΕ και
κατατάςςοντασ τθν Ολλανδία 5θ ςτθν ΕΕ μετά το Λουξεμβοφργο, Δανία, Σουθδία και
Αυςτρία. Συγκριτικά με τθν Ελλάδα, το κατά κεφαλιν ΑΕΡ τθσ Ολλανδίασ είναι περίπου 2,1
φορζσ μεγαλφτερο από το ελλθνικό.
Από απόψεωσ ςφνκεςθσ το ολλανδικό ΑΕΡ προζρχεται κατά 2,5% από τον πρωτογενι
τομζα, 24,9% από το δευτερογενι και κατά 72,6% από τον τριτογενι.
3.2 Αγροτικό παραγωγό
Το 2013, θ αγροτικι παραγωγι τθσ Ολλανδίασ ανιλκε, ςε βαςικζσ τιμζσ, ςτα 23,8 δισ ευρϊ
περίπου ζναντι 22,9 δισ ευρϊ το 2012. αντιπροςωπεφοντασ το 6,3% τθσ αγροτικισ
παραγωγισ τθσ ΕΕ.
Η Ολλανδία είναι θ 6θ μεγαλφτερθ αγροτοπαραγωγόσ χϊρα ςτθν ΕΕ μετά τθν Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ιςπανία και Ην. Βαςίλειο, αν και, από απόψεωσ ζκταςθσ, υπολείπεται των
περιςςότερων κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, κακϊσ είναι θ 23θ ςε μζγεκοσ χϊρα τθσ ΕΕ.
Το παραπάνω επίτευγμα οφείλεται τόςο ςτθ φυτικι, όςο και ςτθ ηωικι παραγωγι και
κυρίωσ ςτθν παραγωγι φυτολαχανικϊν, πατάτασ και ςτθ παραγωγι ηϊων και ηωικϊν
προϊόντων.
Συγκριτικά με τθν Ελλάδα, θ Ολλανδία ζχει περίπου διπλάςια φυτικι και τετραπλάςια
ηωικι παραγωγι από τθ χϊρα μασ.
3.3 Βιομηχανύα, Καταςκευϋσ
Το 2012, ο κφκλοσ εργαςιϊν τόςο ςτθ βιομθχανία, όςο και ςτισ καταςκευζσ μειϊκθκε
ζναντι του 2011. Στθ βιομθχανία από 309,4 δισ ευρϊ το 2011, περιορίςκθκε ςτα 305,8 δισ
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ευρϊ το 2012, ενϊ ςτισ καταςκευζσ από 89,7 δισ ευρϊ το 2011, ςτα 83,0 δισ ευρϊ το 2012.
Ωςτόςο, θ Ολλανδία παρζμεινε θ ζκτθ χϊρα με το μεγαλφτερο βιομθχανικό και
καταςκευαςτικό κφκλο εργαςιϊν ςτθν ΕΕ.
3.4 Τπηρεςύεσ
Το 2012, ο κφκλοσ εργαςιϊν των υπθρεςιϊν (με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ αςφάλιςθσ και
χρθματοδότθςθσ) ςε 296,9 δισ ευρϊ ζναντι 296,3 δισ ευρϊ το 2011, αντιπροςωπεφοντασ το
5,4% των υπθρεςιϊν τθσ ΕΕ και κακιςτϊντασ τθν Ολλανδία τον ζκτο μεγαλφτερο παροχζα
υπθρεςιϊν ςτθν ΕΕ μετά το Ην. Βαςίλειο, τθ Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ιςπανία.
3.5 Πληθωριςμόσ – Δημόςια & Ιδιωτικό Κατανϊλωςη
Το 2013, ο πλθκωριςμόσ ςτθν Ολλανδία ανιλκε ςτο 2,6% υπερβαίνοντασ τον μζςο
πλθκωριςμό τθσ ΕΕ (1,5%) και κακιςτϊντασ τθν Ολλανδία ςτθν 3θ χϊρα με τον υψθλότερο
ςτθν ΕΕ, ςε αντίκεςθ με τθ χϊρα μασ που το 2013 ειςιλκε ςε φάςθ αποπλθκωριςμοφ (0,9%).
Το 2013, θ κατά κεφαλιν ιδιωτικι κατανάλωςθ ςτθν Ολλανδία ανιλκε ςε 16.300 ευρϊ
υπερβαίνοντασ τθ μζςθ κατά κεφαλι κατανάλωςθ τθσ ΕΕ (15.000 ευρϊ). Πμωσ, ςε ςχζςθ με
το κατά κεφαλιν ειςόδθμα, θ ιδιωτικι κατανάλωςθ ςτθν Ολλανδία είναι θ χαμθλότερθ
ςτθν ΕΕ, κακϊσ μόλισ το 45,4% του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ κατευκφνεται προσ τθν
ιδιωτικι κατανάλωςθ (ΕΕ: 58,4%), ςε αντίκεςθ με τθ χϊρα μασ, που ζχει τθν υψθλότερθ
ιδιωτικι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με το κατά κεφαλιν ΑΕΡ (73,6%).
Στθ δθμόςια κατανάλωςθ, θ εικόνα είναι ακριβϊσ θ αντίκετθ και για τισ δφο χϊρεσ. Το 2013
θ κατά κεφαλι δθμόςια κατανάλωςθ ςτθν Ολλανδία ανιλκε ςε 10.100 ευρϊ
υπερβαίνοντασ τθ μζςθ κατά κεφαλι δθμόςια κατανάλωςθ τθσ ΕΕ (5.600 ευρϊ). Σε ςχζςθ
με τισ κατά κεφαλι δθμόςιεσ δαπάνεσ, θ δθμόςια κατανάλωςθ ςτθν Ολλανδία είναι θ
υψθλότερθ ςτθν ΕΕ, κακϊσ το 56,6% των δθμοςίων δαπανϊν κατευκφνεται προσ τθ
δθμόςια κατανάλωςθ (ΕΕ: 44,4%), ςε αντίκεςθ με τθ χϊρα μασ, που ζχει τθ χαμθλότερθ
δθμόςια κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με τισ κατά κεφαλι δθμόςιεσ δαπάνεσ (32,3%).
3.6 Αγορϊ Εργαςύασ
Το 2013, ο ενεργόσ πλθκυςμόσ (15 – 64 ετϊν) τθσ Ολλανδίασ ανιλκε ςε 8,8 εκατ.,
αυξανόμενοσ κατά 61 χιλιάδεσ ςε ςχζςθ με το 2012 και κακιςτϊντασ τθν Ολλανδία τθν 8 θ
χϊρα με τον μεγαλφτερο ενεργό πλθκυςμό ςτθν ΕΕ.
Από απόψεωσ εκπαιδευτικισ διαςτρωμάτωςθσ, το 23% του ενεργοφ πλθκυςμοφ είναι
απόφοιτοι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το 44% δευτεροβάκμιασ και το 33% τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Το 2013, θ ανεργία ςτθν Ολλανδία ανιλκε ςε 6,7%, αυξανόμενθ ςε ςχζςθ με το 2012
(5,3%), αλλά παραμζνοντασ ςε χαμθλό επίπεδο ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 23 από τα 28
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ.
Η Ολλανδία είναι θ πρϊτθ χϊρα τθσ ΕΕ με τθ μεγαλφτερθ μερικι απαςχόλθςθ και με τισ
λιγότερεσ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ. Κατά μζςο όρο, ο μιςόσ ενεργόσ πλθκυςμόσ
απαςχολείται μερικϊσ, με το 26% των ανδρϊν και το 77% των γυναικϊν να εργάηονται
μερικϊσ. Επίςθσ, κατά μζςο όρο, ο εβδομαδιαίοσ χρόνοσ εργαςίασ ςτθν Ολλανδία είναι 30
ϊρεσ, με τουσ άνδρεσ να εργάηονται 34,8 ϊρεσ και τισ γυναίκεσ 24,4 ϊρεσ.
Τζλοσ, το εργατικό κόςτοσ ςτθν Ολλανδία είναι το 6ο υψθλότερο ςτθν ΕΕ με 33,2 ευρϊ ανά
ϊρα εργαςίασ.
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3.7 Εξωτερικό Εμπόριο
Κινθτιριοσ δφναμθ τθσ ολλανδικισ οικονομίασ είναι το εξαγωγικό τθσ εμπόριο, με τισ
ολλανδικζσ εξαγωγζσ να ανζρχονται ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΡ ςτο 85% περίπου. Τρία είναι
τα χαρακτθριςτικά του ολλανδικοφ εξωτερικοφ εμπορίου.
1. Ο προςανατολιςμόσ των ολλανδικϊν εξαγωγϊν προσ τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και κυρίωσ τισ
όμορεσ χϊρεσ με προεξζχουςα τθ Γερμανία. Το 2013, το 75,6% των ολλανδικϊν εξαγωγϊν
κατευκφνκθκε προσ τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Αναλυτικά, το 25,2% προσ τθ Γερμανία, το 12,8%
προσ το Βζλγιο, το 21,3% προσ τθ Γαλλία, το Ην. Βαςίλειο και τθν Ιταλία, το 16,2% προσ τα
υπόλοιπα 22 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ.
2. Το πλεοναςματικό εμπορικό ιςοηφγιο με τα κράτθ μζλθ και το ελλειμματικό με τισ τρίτεσ
χϊρεσ. Το 2013, το εμπορικό ιςοηφγιο με τα κράτθ μζλθ ιταν πλεοναςματικό κατά 177 δισ
ευρϊ περίπου, ενϊ με τισ τρίτεσ χϊρεσ ελλειμματικό κατά 115 δισ ευρϊ περίπου.
3. Ο επανεξαγωγικόσ χαρακτιρασ του εξαγωγικοφ εμπορίου, κακϊσ οι επανεξαγωγζσ, με
ελάχιςτθ ι κακόλου προςτικζμενθ αξία ςτθν Ολλανδία, υπερβαίνουν το 50% του ςυνόλου
των ολλανδικϊν εξαγωγϊν.
Μετά από ζρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Χάγθσ, προζκυψε ότι τα παραπάνω χαρακτθριςτικά
του ολλανδικοφ εξωτερικοφ εμπορίου οφείλονται ςτθν ανάδειξθ τθσ Ολλανδίασ ςτο
μεγαλφτερο διαμετακομιςτικό κζντρο τθσ Ευρϊπθσ (χάρθ ςτο λιμάνι του όττερνταμ), που
χρθςιμοποιείται από μεγάλα ευρωπαϊκά και παγκόςμια δίκτυα πωλιςεων για τθ μεταφορά
εμπορευμάτων, κυρίωσ, από τρίτεσ χϊρεσ προσ τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Το χαρακτθριςτικό
του διαμετακομιςτικοφ εμπορίου μζςω του λιμζνοσ του όττερνταμ είναι ότι τα
εμπορεφματα δεν διζρχονται transit από τθν Ολλανδία, αλλά ειςάγονται και, ςυνικωσ,
εντόσ δφο θμερϊν επανεξάγονται.
Η Ολλανδία είναι θ 2θ εξαγωγικι δφναμθ ςτθν ΕΕ με τισ ςυνολικζσ εξαγωγζσ τθσ να
αντιπροςωπεφουν το 11,1% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ ΕΕ ζναντι 23,9% τθσ Γερμανίασ.
Το 2013, οι εξαγωγζσ τθσ Ολλανδίασ μειϊκθκαν κατά 0,8% περιοριηόμενεσ ςτα 506 δισ
ευρϊ περίπου από 510 δισ ευρϊ το 2012. Οι ενδοκοινοτικζσ εξαγωγζσ περιορίςκθκαν,
επίςθσ, κατά 0,8% μειοφμενεσ ςε 383 δισ ευρϊ περίπου ζναντι 386 δισ ευρϊ το 2012,
ομοίωσ και οι εξωκοινοτικζσ εξαγωγζσ που ανιλκαν ςε 123 δισ ευρϊ περίπου από 124 δισ
ευρϊ το 2012.
Η αναλογία ενδοκοινοτικϊν – εξωκοινοτικϊν εξαγωγϊν παρζμεινε θ ίδια, ςτο 3,1 (= 75,7 /
24,3), ωςτόςο παραμζνει ςε ιδιαίτερα υψθλό επίπεδο, δεικνφοντασ ότι θ εξαγωγικι
δφναμθ τθσ Ολλανδίασ οφείλεται ςτθν εςωτερικι αγορά τθσ ΕΕ.
Η Ολλανδία είναι θ 4θ ειςαγωγικι δφναμθ ςτθν ΕΕ με τισ ςυνολικζσ ειςαγωγζσ τθσ να
αντιπροςωπεφουν το 10,0% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν τθσ ΕΕ ζναντι 20,1% τθσ Γερμανίασ,
11,5% τθσ Γαλλίασ και 11,1% του Ην. Βαςιλείου.
Το 2013, οι ειςαγωγζσ τθσ Ολλανδίασ περιορίςκθκαν κατά 2,8% ανερχόμενεσ ςε 444 δισ
ευρϊ περίπου ζναντι 457 δισ ευρϊ περίπου το 2012. Οι ενδοκοινοτικζσ ειςαγωγζσ
περιορίςκθκαν κατά 0,8%, μειοφμενεσ ςτα 206 δισ ευρϊ περίπου από 207,5 δισ ευρϊ το
2012, ενϊ οι εξωκοινοτικζσ μειϊκθκαν κατά 4,4% περιοριηόμενεσ ςτα 238,3 δισ ευρϊ
περίπου από 249,3 δισ ευρϊ το 2012.
Ραρά τθ ςθμαντικι μείωςθ των εξωκοινοτικϊν ειςαγωγϊν ζναντι τθσ μείωςθσ των
ενδοκοινοτικϊν, θ αναλογία ενδοκοινοτικϊν – εξωκοινοτικϊν ειςαγωγϊν δεν μεταβλικθκε
αιςκθτά – 0,86 από 0,83 το 2012 – αναδεικνφοντασ τον ιςχυρό προςανατολιςμό του
ολλανδικοφ ειςαγωγικοφ εμπορίου προσ τισ τρίτεσ χϊρεσ.
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Η Ολλανδία ζχει το 2ο μεγαλφτερο πλεοναςματικό ιςοηφγιο ςτθν ΕΕ μετά τθ Γερμανία (199
δισ ευρϊ). Αυτό όμωσ, οφείλεται κακαρά ςτισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ τθσ, επειδι από
τισ ςυναλλαγζσ τθσ με τισ τρίτεσ χϊρεσ προκφπτει ζλλειμμα.
Το 2013, το πλεόναςμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου αυξικθκε κατά 16,0%, ανερχόμενο ςε
61,8 δισ ευρϊ από 53,2 δισ ευρϊ περίπου το 2012, κακϊσ θ μείωςθ των ειςαγωγϊν (-2,8%)
ιταν μεγαλφτερθ από τθ μείωςθ των εξαγωγϊν (-0,8%). Από τισ ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ
τθσ Ολλανδίασ προζκυψε πλεόναςμα 177,0 δισ ευρϊ περίπου ζναντι 178,3 δισ ευρϊ το
2012 (μείωςθ 0,8%), ενϊ από τισ εξωκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ τθσ προζκυψε ζλλειμμα 115,2
δισ ευρϊ ζναντι 125,1 δισ ευρϊ το 2012 (μείωςθ 7,9%).
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το πλεόναςμα του ενδοκοινοτικοφ ιςοηυγίου τθσ Ολλανδίασ είναι το
υψθλότερο ςτθν ΕΕ και τζςςερισ (4) φορζσ μεγαλφτερο από το αμζςωσ επόμενο, τθσ
Γερμανίασ (44,6 δισ ευρϊ). Πμωσ και το ζλλειμμα του εξωκοινοτικοφ ιςοηυγίου τθσ είναι το
υψθλότερο ςτθν ΕΕ και 4,4 φορζσ μεγαλφτερο από το αμζςωσ επόμενο, τθσ Ιςπανίασ (26,2
δισ ευρϊ).
Το 2013, οι ολλανδικζσ εξαγωγζσ κατευκφνκθκαν ςε 237 χϊρεσ, ανερχόμενεσ ςε περίπου
506 δισ ευρϊ. Το 59,4% αυτϊν απορροφικθκε από πζντε (5) χϊρεσ.
Κφριοσ πελάτθσ τθσ Ολλανδίασ ιταν θ Γερμανία, θ οποία απορρόφθςε εξαγωγζσ φψουσ
127,5 δισ ευρϊ ι το 25,2% των ολλανδικϊν εξαγωγϊν. Ακολουκοφν το Βζλγιο με 64,8 δισ
ευρϊ (12,8%), θ Γαλλία με 43,1 δισ ευρϊ (8,5%), το Ην. Βαςίλειο με 42,4 δισ ευρϊ (8,4%) και
θ Ιταλία με 22,4 δισ ευρϊ (4,4%).
Η Ελλάδα απορρόφθςε – ςφμφωνα με τα ολλανδικά ςτοιχεία – εξαγωγζσ φψουσ 2,4 δισ
ευρϊ περίπου (0,5%).
Το 2013, οι ολλανδικζσ ειςαγωγζσ προιλκαν από 233 χϊρεσ, ανερχόμενεσ ςε 444 δισ ευρϊ
περίπου. Το 58,4% αυτϊν προιλκε από επτά (7) χϊρεσ.
Κφριοσ προμθκευτισ τθσ Ολλανδίασ είναι θ Γερμανία, από τθν οποία προιλκαν ειςαγωγζσ
63,9 δισ ευρϊ ι το 14,4 % των ολλανδικϊν ειςαγωγϊν. Ακολουκοφν θ Κίνα με 53,4 δισ ευρϊ
(12,0%), το Βζλγιο με 37,5 δισ ευρϊ (8,4%), το Ην. Βαςίλειο με 29,1 δισ ευρϊ (6,6%), θ
ωςία με 29,0 δισ ευρϊ (6,5%), οι ΗΡΑ με 29,0 δισ ευρϊ (6,5%) και θ Γαλλία με 17,6 δισ
ευρϊ (3,7%).
Από τθν Ελλάδα προιλκαν – ςφμφωνα με τα ολλανδικά ςτοιχεία – ειςαγωγζσ φψουσ 489
εκατ. ευρϊ (0,1%).
Το 2013, οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ Ολλανδίασ ιταν πλεοναςματικζσ με 153 χϊρεσ. Το
πλεόναςμα, από αυτζσ, ανιλκε ςε 204,7 δισ ευρϊ με το 70,4% να προζρχεται από τισ πζντε
χϊρεσ τθσ ΕΕ. Κφριοσ πλεοναςματικόσ εταίροσ τθσ Ολλανδίασ είναι θ Γερμανία, που
ςυνζβαλλε ςτο πλεόναςμα με 63,6 δισ ευρϊ ι κατά 31,1%. Ακολουκοφν το Βζλγιο με 27,4
δισ ευρϊ (13,4%), θ Γαλλία με 25,5 δισ ευρϊ (12,5%), θ Ιταλία με 14,3 δισ ευρϊ (7,0%) και το
Ην. Βαςίλειο με 13,4 δισ ευρϊ (6,5%).
Η Ελλάδα, παρά το ότι δεν είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ εταίρουσ τθσ Ολλανδίασ (34οσ
πελάτθσ, 68οσ προμθκευτισ), ςφμφωνα με τα ολλανδικά ςτοιχεία, είναι ο 15οσ
πλεοναςματικόσ εταίροσ τθσ, ςυμβάλλοντασ ςτο ολλανδικό πλεόναςμα με 1,9 δισ ευρϊ
(0,9%).
Το 2013, οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ Ολλανδίασ ιταν ελλειμματικζσ με 85 χϊρεσ. Το
ζλλειμμα, από αυτζσ, ανιλκε περίπου ςε 143 δισ ευρϊ με το 62,5% να προζρχεται από
τζςςερισ (4) χϊρεσ. Κφριοσ ελλειμματικόσ εταίροσ τθσ Ολλανδίασ είναι θ Κίνα, που
ςυνζβαλλε ςτο ζλλειμμα με 44,7 δισ ευρϊ ι κατά 31,3%. Ακολουκοφν θ ωςία με 21,0 δισ
ευρϊ (14,7%), θ Νορβθγία με 12,1 δισ ευρϊ (8,5%) και οι ΗΡΑ με 11,4 δισ ευρϊ (8,0%).
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4. Κρατικόσ Προώπολογιςμόσ
Το 2013, οι δθμόςιεσ δαπάνεσ μειϊκθκαν, ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, ςτο 49,8% από 50,4% το
2012 και ςε απόλυτο αρικμό, ςτα 300,0 δισ ευρϊ περίπου από 302,1 δισ ευρϊ το 2012.
Ανάλογα μειϊκθκαν και οι κατά κεφαλιν δθμόςιεσ δαπάνεσ από 18.033 ευρϊ το 2012 ςε
17.859 ευρϊ το 2013.
Η Ολλανδία είναι θ 11θ χϊρα ςτθν ΕΕ με το υψθλότερο ποςοςτό δθμοςίων δαπανϊν επί
του ΑΕΡ, υπερβαίνοντασ το μζςο ποςοςτό τθσ ΕΕ (49,0%) και θ 8θ με τισ υψθλότερεσ κατά
κεφαλι δθμόςιεσ δαπάνεσ, υπερβαίνοντασ επίςθσ τθ μζςθ κατά κεφαλι δαπάνθ τθσ ΕΕ
(12.617 ευρϊ).
Το 2013, τα δθμόςια ζςοδα τθσ Ολλανδίασ ανιλκαν περίπου ςε 285,3 δισ ευρϊ από 278,2
το 2012. Ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΡ αυξικθκαν από 46,4% το 2012 ςε 47,3% το 2013,
υπερβαίνοντασ το μζςο ποςοςτό τθσ ΕΕ (45,7 %). Ανάλογα, αυξικθκαν και τα κατά κεφαλι
δθμόςια ζςοδα από 16.604 ευρϊ το 2012 ςε 16.981 ευρϊ το 2013.
Η Ολλανδία είναι θ 9θ χϊρα ςτθν ΕΕ με το υψθλότερο ποςοςτό δθμοςίων εςόδων επί του
ΑΕΡ και θ 7θ με τα υψθλότερα κατά κεφαλι δθμόςια ζςοδα.
Το 2013, τα δθμόςια ζςοδα τθσ Ολλανδίασ κάλυψαν το 95,1% των δθμοςίων δαπανϊν τθσ,
ζναντι 92,1% το 2012. Το ποςοςτό κάλυψθσ υπερβαίνει, βεβαίωσ, το μζςο τθσ ΕΕ (93,2%),
αλλά ςε ςχζςθ με αρκετά άλλα κράτθ μζλθ είναι χαμθλό, κατατάςςοντασ τθν Ολλανδία
12θ.
Το 2013, το δθμοςιονομικό ζλλειμμα τθσ Ολλανδίασ ανιλκε ςε περίπου 14,8 δισ ευρϊ από
24,0 δισ ευρϊ το 2012. Επίςθσ, περιορίςκθκε τόςο ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΡ, από 4,0% το
2012 ςε 2,4% τα 2013, όςο και κατά κεφαλι από 1.429 ευρϊ ςε 879 ευρϊ.
Ραρά τθν παραπάνω κετικι εξζλιξθ και παρά το γεγονόσ ότι το ζλλειμμα δεν υπερβαίνει το
3%, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ χαμθλό, κακϊσ κατατάςςεται 12ο ςτθν ΕΕ, με το κατά
κεφαλιν ζλλειμμα να είναι ιδιαίτερα υψθλό, καταταςςόμενο 20ο.
Το 2013, το δθμόςιο χρζοσ τθσ Ολλανδίασ ανιλκε ςε περίπου 443,0 δισ ευρϊ από 427,0 δισ
ευρϊ το 2012. Επίςθσ, αυξικθκε ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΡ ςε 73,5% από 71,3% το 2012. Η
Ολλανδία ζχει το 13ο υψθλότερο δθμόςιο χρζοσ (ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΡ) ςτθν ΕΕ.

5. Οικονομικό – Επιχειρηματικό Περιβϊλλον
Υορολογύα Επιχειρόςεων
Σφμφωνα με τον Ολλανδικό Νόμο περί Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, εγχϊριεσ κεωροφνται οι
επιχειριςεισ, που λειτουργοφν με βάςθ το Ολλανδικό Αςτικό Δίκαιο,
ςυμπεριλαμβανομζνων των κυγατρικϊν ξζνων επιχειριςεων, των Ευρωπαϊκϊν Εταιρειϊν
(SE) και των Ευρωπαϊκϊν Συνεταιριςτικϊν Εταιρειϊν (SCE), ακόμα και αν θ ζδρα και θ
διοίκθςι τουσ είναι ςε άλλθ χϊρα. Εγχϊριεσ κεωροφνται επίςθσ, οι εταιρείεσ που
λειτουργοφν με βάςθ το Αςτικό Δίκαιο κάποιασ άλλθσ χϊρασ, αλλά θ διοίκθςι τουσ
αςκείται από τθν Ολλανδία. Αλλοδαπζσ (nonresident companies) κεωροφνται κυρίωσ τα
υποκαταςτιματα ξζνων επιχειριςεων, που δρουν ςτθν Ολλανδία.
Οι εγχϊριεσ επιχειριςεισ φορολογοφνται για το ςφνολο των ειςοδθμάτων τουσ από
οποιαδιποτε χϊρα, ενϊ οι αλλοδαπζσ μόνον για τα ειςοδιματα που προκφπτουν από τθ
δραςτθριότθτά τουσ ςτθν Ολλανδία.
Ο όμιλοσ επιχειριςεων αντιμετωπίηεται φορολογικά ωσ ενιαία οντότθτα, με τθν
προχπόκεςθ ότι όλεσ οι εταιρείεσ του ομίλου ζχουν ζδρα τθν Ολλανδία και θ μθτρικι
εταιρεία κατζχει τουλάχιςτον το 95% του κεφαλαίου των κυγατρικϊν εταιρειϊν. Αυτι θ

Γραφείο ΟΕΥ Χάγθσ, Ετιςια Ζκκεςθ 2013

18/33

διάταξθ παρζχει ςτον όμιλο τθ δυνατότθτα να ςυμψθφίηει τα αποτελζςματα (κζρδθ και
ηθμίεσ) των εταιρειϊν του και να μεταφζρει πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ από τθ μια
εταιρεία ςτθν άλλθ αφορολόγθτα.
Φόροσ Ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων 2013 (Corporate Income Tax, CIT)
20%

Ζωσ € 200.000

25%

Άνω των € 200.000

5%

Ζςοδα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ

0%

Εταιρείεσ Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείεσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Φόροσ Παρακράτθςθσ (Withholding Tax)
Μερίςματα

15%
0% - 15%
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οποία ζχει ςυναφκεί Συμφωνία Αποφυγισ Διπλισ
Φορολογίασ

0%

Αν τα μερίςματα κατευκφνονται ςε κράτοσ μζλοσ
τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ (εκτόσ του Λιχτενςτάιν)

0%

Στα διανεμόμενα μερίςματα Συνεταιριςμοφ

Τόκοι

0%

Δικαιϊματα
Ρνευματικισ
Ιδιοκτθςίασ

0%

Εμβάςματα
Υποκαταςτθμάτων

0%

Α. Υορολογητϋο Ειςόδημα (Taxable Income)
Ωσ φορολογθτζα ορίηονται τα κζρδθ μετά τθν αφαίρεςθ των εκπιπτόμενων δαπανϊν και
των εξαιρουμζνων ι με ειδικό τρόπο φορολογουμζνων κερδϊν. Το φορολογθτζο ειςόδθμα
δεν προςδιορίηεται με βάςθ τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά ςφμφωνα με τθν
αρχι τθσ Ορκισ Επιχειρθματικισ Ρρακτικισ (Sound Business Practice) ςτθ βάςθ ενόσ
ςυνεποφσ τρόπου (ςτακεροφ). H αρχι δεν περιγράφεται από το νόμο, αλλά δομείται ςτθ
βάςθ δικαςτικϊν αποφάςεων, που προςαρμόηουν τισ Γενικά Ραραδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ
(GAAP) ςτουσ ςκοποφσ του ολλανδικοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ. Για παράδειγμα,
παρζχεται θ δυνατότθτα να λαμβάνονται υπόψθ για τον προςδιοριςμό των φορολογθτζων
κερδϊν μθ πραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ και να παραλείπονται μθ πραγματοποιθκζντα
ζςοδα, ςτθ βάςθ τθσ «επιχειρθματικισ ςφνεςθσ», θ οποία κεωρείται ςυςτατικό ςτοιχείο
τθσ Ορκισ Επιχειρθματικισ Ρρακτικισ.
Επιπλζον παρζχεται θ δυνατότθτα αλλαγισ του τρόπου προςδιοριςμοφ του φορολογθτζου
ειςοδιματοσ με τθν προχπόκεςθ ότι ο νζοσ τρόποσ ςυμφωνεί με τθν αρχι τθσ Ορκισ
Επιχειρθματικισ Ρρακτικισ.
Επίςθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα, τόςο ςτισ εγχϊριεσ, όςο και ςτισ αλλοδαπζσ εταιρείεσ, να
υπολογίηουν το φορολογθτζο ειςόδθμα ςε διαφορετικό νόμιςμα. Ωςτόςο, θ απόδοςθ του
οφειλομζνου φόρου γίνεται πάντα ςε ευρϊ.
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Β. Εκπιπτόμενεσ δαπϊνεσ (Deductible expenses)
Σε γενικζσ γραμμζσ, όλεσ οι δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ, που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ τθσ
εκπίπτονται από τα ζςοδα. Μεταξφ αυτϊν ςυμπεριλαμβάνονται:
1. Το κόςτοσ ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ
2. Τα αποκεματικά για τθν κάλυψθ μελλοντικϊν δαπανϊν και τθν αντικατάςταςθ παγίων
ςτοιχείων (αφορολόγθτα αποκεματικά).
3. Οι τόκοι πιςτωτικϊν δανείων, δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ενοικίων, υπό
προχποκζςεισ, όταν αφοροφν ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ.
4. Οι αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ των μελϊν του Δ.Σ.
5. Οι προβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων.
6. Οι ηθμιζσ κεφαλαίου.
7. Οι ειςφορζσ ςε ςυνταξιοδοτικά προγράμματα.
8. Τα διανεμόμενα κζρδθ ςτουσ υπαλλιλουσ, εφόςον διανζμονται ςτθ βάςθ ενόσ
εςωτερικοφ (επιχειρθςιακοφ) προγράμματοσ διανομισ κερδϊν ςτο προςωπικό.
9. Οι καταβαλλόμενεσ προμικειεσ.
10. Η δαπάνθ για παροχι δϊρων ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.
11. Οι δαπάνεσ για ςίτιςθ, διαςκζδαςθ, επιμόρφωςθ κοκ του προςωπικοφ, που ςχετίηονται
με τισ εργαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ. Από αυτζσ τισ δαπάνεσ εκπίπτεται το ποςό, που
υπερβαίνει το 0,4% τθσ ςυνολικισ φορολογθτζασ μιςκοδοςίασ τθσ επιχείρθςθσ (total
taxable wage bill), με ελάχιςτο μθ εκπιπτόμενο ποςό τα € 4.300. Εναλλακτικά, θ
επιχείρθςθ μπορεί να εκπζςει το 73,5% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ.
12. Οι δαπάνεσ για φιλανκρωπία κατά το ποςό, που υπερβαίνουν τα € 227 και μζχρι το 10%
των κερδϊν.
Γ. Μη εκπιπτόμενεσ δαπϊνεσ
Δεν εκπίπτονται από τα φορολογθτζα ζςοδα:
1. Δαπάνεσ, που εκφεφγουν του πλαιςίου των εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ ειςφορζσ
ςε κρθςκευτικά, κοινωνικά, φιλανκρωπικά και άλλα ιδρφματα για το ποςό που δεν
εκπίπτεται ωσ φιλανκρωπικι δαπάνθ (βλζπε ανωτζρω υπό Β.12).
2. Τα πρόςτιμα, οι προςαυξιςεισ και τα ζξοδα που ςχετίηονται με εγκλθματικζσ πράξεισ.
3. Δαπάνεσ, που προκφπτουν από τθν παρζμβαςθ των μετόχων και προσ όφελόσ τουσ.
Αυτζσ οι δαπάνεσ κεωροφνται ωσ διανεμόμενα μερίςματα.
4. Δαπάνεσ, που προκφπτουν από ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ κατά παράβαςθ τθσ αρχισ
των ίςων αποςτάςεων (arm’s length principle)1. Αυτζσ οι δαπάνεσ κεωροφνται δαπάνεσ
ςτθ μία εταιρεία και ειςόδθμα ςτθν άλλθ εταιρεία του ομίλου.
5. Οι τόκοι ενδοομιλικϊν δανείων, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ περί ελλιποφσ
κεφαλαιοποίθςθσ (thin capitalization).
Δ. Ελλιπόσ κεφαλαιοπούηςη
Ο ολλανδικόσ φορολογικόσ νόμοσ περιλαμβάνει διατάξεισ περί ελλιποφσ κεφαλαιοποίθςθσ,
που εφαρμόηονται ςτα δάνεια μεταξφ ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, με ςκοπό να αποφφγει

1

Arm’s length principle: Οι εμπορικζσ και χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ ςυνδεδεμζνων
επιχειριςεων δεν πρζπει να διαφζρουν από αυτζσ μεταξφ ανεξάρτθτων, που θ κάκε μία ενεργεί
προσ ίδιον όφελοσ (ΟΟΣΑ: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7245)
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τθν υπερχρζωςθ των εταιρειϊν ενόσ ομίλου με ενδοομιλικά δάνεια τθν αποφυγι του
περιοριςμοφ τθσ φορολογθτζασ φλθσ από τουσ ομίλουσ επιχειριςεων.
Η διαφορά μεταξφ ειςπρακτζων και πλθρωτζων δανείων (μζςθ χρθματοοικονομικι
υποχρζωςθ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ κατά τρεισ φορζσ
πλζον € 500.000. Για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ διάταξθσ, ςτθν ζννοια του δανείου
περιλαμβάνονται και οι ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing). Πταν τα χρζθ τθσ
επιχείρθςθσ υπερβαίνουν το κεφάλαιό τθσ κατά τρεισ φορζσ (αναλογία χρζουσ προσ
κεφάλαιο 3:1), οι τόκοι των ενδοομιλικϊν δανείων που αντιςτοιχοφν ςτο υπερβάλλον ποςό
δεν εκπίπτονται (“thin capitalization”). Ωςτόςο, αν θ αναλογία χρζουσ προσ κεφάλαιο τθσ
κυγατρικισ είναι θ ίδια με του ομίλου, τότε αυτόσ ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει.
Ε. Λοιπϋσ φορολογικϋσ προβλϋψεισ
1. υμψθφιςμόσ ηθμιϊν (Set off of losses). Ραρζχεται θ δυνατότθτα αναδρομικοφ
ςυμψθφιςμοφ των ηθμιϊν με τα κζρδθ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ και μελλοντικοφ
ςυμψθφιςμοφ με τα κζρδθ των επομζνων εννζα χριςεων.
2. Ζκπτωςθ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ (R&D). Από τα φορολογθτζα ζςοδα εκπίπτεται
ποςοςτό επί των δαπανϊν Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, που υπολογίηεται ωσ εξισ:
i) Από το μιςκολογικό κόςτοσ (μιςκοί και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) για Ζρευνα και
Ανάπτυξθ, το 45% ζωσ € 150.000 και το 14% για το υπερβάλλον. Το ποςό τθσ
ζκπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβεί τα € 8.500.000.
ii) Από τισ υπόλοιπεσ δαπάνεσ για Ζρευνα και Ανάπτυξθ, το 40%.
3. Εξαίρεςθ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ (“permanent establishment exemption”). Από
1.1.2012 το ειςόδθμα από μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο εξωτερικό εξαιρείται από τθ
φορολογθτζα φλθ, εκτόσ αν θ μόνιμθ εγκατάςταςθ είναι χαμθλισ φορολόγθςθσ
επενδυτικι εταιρεία, οπότε από το φόρο ειςοδιματοσ εκπίπτεται ο φόροσ αλλοδαπισ.
4. Εξαίρεςθ ςυμμετοχϊν (“participation exemption”). Τα ζςοδα από ςυμμετοχζσ ςτο
κεφάλαιο (ειςπραττόμενα μερίςματα και κζρδθ κεφαλαίου από τθν πϊλθςθ μετοχϊν)
εξαιροφνται από τθ φορολογθτζα φλθ, με τισ εξισ προχποκζςεισ:
i) θ μθτρικι κατζχει τουλάχιςτον το 5% του ονομαςτικοφ καταβεβλθμζνου κεφαλαίου
τθσ κυγατρικισ
ii) το κεφάλαιο τθσ κυγατρικισ διαιρείται, εν όλω ι εν μζρει, ςε μετοχζσ (δθλαδι
εξαιροφνται οι προςωπικζσ εταιρείεσ)
iii) θ κυγατρικι δεν είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (investment portfolio company)
iv) θ πραγματικι φορολόγθςθ τθσ κυγατρικισ είναι τουλάχιςτον 10%
v) λιγότερο από 50% των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ κυγατρικισ κεωροφνται
«πακθτικά» (“passive assets”), δθλαδι δεν ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτά τθσ.
Σε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ τθσ εξαίρεςθσ ςυμμετοχϊν, ο αντίςτοιχοσ φόροσ
αλλοδαπισ εκπίπτεται από το φόρο ειςοδιματοσ (tax credit).
5. Ευρεςιτεχνίεσ (Patents). Τα ζςοδα από ευρεςιτεχνίεσ φορολογοφνται με 5%.
6. Σόκοι και δικαιϊματα δικαιοχρθςίασ (Interests & Royalties)
i) Τα ζςοδα από τόκουσ και δικαιϊματα δικαιοχρθςίασ ςυνυπολογίηονται ςτα ζςοδα
και φορολογοφνται με βάςθ τον Εταιρικό Φόρο Ειςοδιματοσ (20% ι 25%).
ii) Στουσ καταβαλλόμενουσ τόκουσ και δικαιϊματα δικαιοχρθςίασ δεν γίνεται
παρακράτθςθ φόρου.
7. Μερίςματα (Dividends)
i) Ππωσ αναφζρκθκε, τα ζςοδα από μερίςματα εξαιροφνται, υπό προχποκζςεισ, από
τθ φορολογθτζα φλθ.
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ii) Στα διανεμόμενα μερίςματα, παρακρατείται φόροσ 15%, που όμωσ, ανάλογα με τθ
χϊρα ςτθν οποία κατευκφνονται και τθν φπαρξθ διμεροφσ φορολογικισ ςυμφωνίασ,
ο παρακρατοφμενοσ φόροσ μπορεί να περιοριςκεί ζωσ και να μθδενιςκεί.
8. Εκτεταμζνο δίκτυο υμφωνιϊν Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ (ΑΔΦ). Η Ολλανδία
ζχει ςυνάψει διμερείσ φορολογικζσ ςυμφωνίεσ με περιςςότερεσ από 80 χϊρεσ, οι
οποίεσ περιορίηουν τον παρακρατοφμενο φόρο επί των διανεμομζνων μεριςμάτων από
0% - 15%.
9. Εφαρμογι των ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν περί Μθτρικισ – Θυγατρικισ Εταιρείασ
(435/23.07.1990) και περί Σόκων & Δικαιωμάτων Δικαιοχρθςίασ (49/03.06.2003). Η
Ολλανδία ωσ μζλοσ τθσ ΕΕ εφαρμόηει τισ ανωτζρω οδθγίεσ με βάςθ τισ οποίεσ δεν
παρακρατείται φόροσ ςτα διανεμόμενα μερίςματα και τουσ καταβαλλόμενουσ τόκουσ
και δικαιϊματα δικαιοχρθςίασ εντόσ τθσ ΕΕ.
10. Μονομερισ απαλλαγι από τθ διπλι φορολογία ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ΑΔΦ. Ο
φόροσ ςτθν αλλοδαπι εκπίπτεται από τα φορολογθτζα ζςοδα ωσ δαπάνθ απόκτθςθσ
ειςοδιματοσ.
11. Προζγκριςθ Ενδοομιλικϊν Σιμολογιςεων (Advance Pricing Agreement, APA).
Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να ηθτιςει από τθ φορολογικι αρχι να
προεγκρίνει τισ ενδοομιλικζσ τιμολογιςεισ, εξαςφαλίηοντασ τθν εκ των προτζρων
βεβαιότθτα για τθν φορολογικι αποδοχι τουσ.
12. Φορολογικι Προαπόφαςθ (Advance Tax Ruling, ATR). Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν
επιχείρθςθ να ηθτιςει από τθ φορολογικι αρχι να προαποφαςίςει για τθ φορολογικι
μεταχείριςθ τθσ εταιρείασ, εξαςφαλίηοντασ τθν εκ των προτζρων βεβαιότθτα για τον
τρόπο φορολόγθςισ τθσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Ολλανδικι Εφορία www.belastingdienst.nl

6. Τραπεζικόσ Τομϋασ
Ο τραπεηικόσ τομζασ, ςυγκρινόμενοσ με το μζγεκοσ τθσ χϊρασ, είναι ιδιαίτερα μεγάλοσ,
υπζςτθ ςθμαντικζσ απϊλειεσ, εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ το 2008 και το
ςθμαντικότερο, παραμζνει ευάλωτοσ ςτο υψθλό χρζοσ των νοικοκυριϊν. Ραρά τθν πρόοδο,
που ςθμειϊκθκε, ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των τραπεηϊν, οι δείκτεσ
μόχλευςθσ των ολλανδικϊν τραπεηϊν δεν είναι αρκετά ιςχυροί ςφμφωνα με τθ Βαςιλεία ΙΙ,
αν και οι ολλανδικζσ τράπεηεσ ζχουν κάνει ςθμαντικά βιματα για τθν εναρμόνιςι τουσ με
τθ Βαςιλεία ΙΙΙ. Το φψοσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, που δεν καλφπτεται από
πρόβλεψθ ηθμιϊν, είναι μεγάλο ςε ςχζςθ με το κεφάλαιό τουσ. Οι ολλανδικζσ τράπεηεσ
είναι ιδιαίτερα εξαρτθμζνεσ από τισ διεκνείσ αγορζσ και εκτεκειμζνεσ ςτθν αγορά
κατοικίασ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Ζνωςθ Ολλανδικϊν Τραπεηϊν http://www.nvb.nl/en

7. Υποδομϋσ - Μεταφορϋσ
Ρυλϊνεσ του ςυςτιματοσ υποδομϊν και μεταφορϊν τθσ Ολλανδίασ είναι το λιμάνι του
όττερνταμ – το μεγαλφτερο ευρωπαϊκό λιμάνι και το 4ο μεγαλφτερο παγκοςμίωσ - και το
αεροδρόμιο του Σχίπχολ ςτο Άμςτερνταμ, ο κυριότεροσ ευρωπαϊκόσ κόμβοσ για τθ
μεταφορά εμπορευμάτων και προςϊπων. Οι δφο αυτζσ υποδομζσ υποςτθρίηονται από ζνα
εκτεταμζνο οδικό, ςιδθροδρομικό και υδάτινο δίκτυο, όπωσ και από ζνα εκτεταμζνο δίκτυο
αγωγϊν. Ωσ αποτζλεςμα, θ Ολλανδία ζχει μετατραπεί ςτθ μεγαλφτερθ ευρωπαϊκι πφλθ,
που ςυγκεντρϊνει ζνα πολφ μεγάλο μζροσ των ευρωπαϊκϊν οδικϊν και υδάτινων
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μεταφορϊν. Το 57% όλων των αμερικανικϊν και αςιατικϊν Ευρωπαϊκϊν Κζντρων Διανομισ
βρίςκεται ςτθν Ολλανδία.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Ολλανδικό Συμβοφλιο Διεκνϊν Διανομϊν
www.dinalog.nl/en, Ολλανδικό Ινςτιτοφτο Προθγμζνθσ Επιμελθτείασ www.dinalog.nl/en

8. Κανονιςτικό Συμμόρφωςη
Η ζναρξθ και λειτουργία των επιχειριςεων ςτθν Ολλανδία δεν διαφζρει, ουςιαςτικά, από
τα υπόλοιπα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Εν ςυντομία, απαιτεί: α) Τθν εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ ςτο
Εμπορικό Επιμελθτιριο και ςτθν Εφορία, β) τθν επιλογι ονόματοσ, που να πλθροί τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ του ςχετικοφ νόμου, γ) τθν επιλογι ςυγκεκριμζνθσ νομικισ
μορφισ, δ) τθν τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων για, τουλάχιςτον, επτά ζτθ και ε) τθν ιατρικι
αςφάλιςθ του προςωπικοφ.
Τθ λειτουργία τθσ αγοράσ εποπτεφουν αρκετζσ αρχζσ:
1.

Αρχι Αςφάλειασ Τροφίμων και Καταναλωτικϊν Ρροϊόντων www.vwa.nl/english

2.

Αρχι Καταναλωτϊν και Αγορϊν www.acm.nl/en

3.

Αρχι Χρθματοοικονομικϊν Αγορϊν www.afm.nl/en

4.

Αρχι Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ www.nza.nl/organisatie/sitewide/english

5.

Επικεϊρθςθ Εργαςίασ www.inspectieszw.nl/english

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Ιςτοςελίδα Ολλανδικισ Κυβζρνθςθσ
www.answersforbusiness.nl

9. Συναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ
Επίςθμο νόμιςμα τθσ Ολλανδίασ είναι το ευρϊ, κακϊσ θ χϊρα είναι μζλοσ τθσ Ευρωηϊνθσ.
Για τη ςυναλλαγματική ιςοτιμία του ευρώ με τα υπόλοιπα νομίςματα: Ευρωπαϊκι
Κεντρικι Τράπεηα www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

10. Διαχεύριςη Οικονομικόσ Κρύςησ
Αν και θ Ολλανδία ανζκαμψε, ςχετικά, εφκολα από τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ του
2008, χάρθ ςτο εξωτερικό τθσ εμπόριο, το δεφτερο εξάμθνο του 2011, ειςιλκε ξανά ςε
περίοδο φφεςθσ, εξαιτίασ τθσ κρίςθσ χρζουσ ςτθν ΕΕ, που αποτελεί και τθν προνομιακι
αγορά του εξαγωγικοφ τθσ εμπορίου. Ωσ αποτζλεςμα, θ ολλανδικι κυβζρνθςθ αποφάςιςε
τθν άνοιξθ του 2012 τθ λιψθ μζτρων λιτότθτασ 12 δισ ευρϊ για τθ διετία 2012 – 2013
(Εαρινι Συμφωνία).
Αναλυτικά τα μέτρα λιτότητασ: Ζγγραφα Γραφείου ΟΕΥ Χάγθσ Φ.2785/34/ΑΣ
169/21.5.2012 και Φ.2785/51/ΑΣ 292/3.10.2012
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ
1. Διμερϋσ Εμπόριο
1.1 Η διαχρονικό πορεύα
Η πορεία του διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ – Ολλανδίασ μπορεί να διακρικεί ςε δφο
περιόδουσ:
1. Στθν περίοδο μζχρι και το 2008. Το διμερζσ εμπόριο μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ
ανοδικό, ιδιαίτερα ςτο ςκζλοσ των ειςαγωγϊν από τθν Ολλανδία, φκάνοντασ ςτο ηενίκ του
το 2008 με τισ ειςαγωγζσ από τθν Ολλανδία να υπερβαίνουν τα τρία (3) δισ ευρϊ.
2. Στθν περίοδο από το 2009 μζχρι ςιμερα. Η παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και θ
ςυνεχιηόμενθ κρίςθ χρζουσ ςτθν Ελλάδα ανζςτρεψαν τθν ανοδικι τάςθ τόςο ςτισ εξαγωγζσ,
όςο και ςτισ ειςαγωγζσ. Οι ειςαγωγζσ από τθν Ολλανδία, μειϊνονται ςυνεχϊσ, ζχοντασ
περιοριςκεί το 2013 ςτα 2,2 δισ ευρϊ περίπου, ενϊ οι εξαγωγζσ, που εμφανίηουν ςυνεχείσ
αυξομειϊςεισ, περιορίςκθκαν ςτα 430 εκατ. ευρϊ. Ωςτόςο, χάρθ ςε αυτιν τθν εξζλιξθ, το
ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου με τθν Ολλανδία μειϊκθκε κατά 35,0%, περιοριηόμενο,
το 2013, ςτα 1,7 δισ ευρϊ περίπου.
Η τάςθ περιοριςμοφ των ειςαγωγϊν από τθν Ολλανδία αναμζνεται να ςυνεχιςκεί και τα
επόμενα ζτθ. Με δεδομζνο τον περιοριςμό τθσ ηιτθςθσ ςτθν Ελλάδα και τον
επανεξαγωγικό χαρακτιρα του ολλανδικοφ εξωτερικοφ εμπορίου, οι ολλανδικζσ ειςαγωγζσ
αναμζνεται να υποκαταςτακοφν, ςε μεγάλο βακμό, από εγχϊρια προϊόντα και προϊόντα
χωρϊν χαμθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.
1.2 Η εμπορικό ςχϋςη
Η Ολλανδία είναι ο 18οσ καλφτεροσ πελάτθσ τθσ Ελλάδασ, απορροφϊντασ το 1,6% των
ςυνολικϊν ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Αντίκετα, θ Ελλάδα είναι ο 32οσ πελάτθσ τθσ Ολλανδίασ,
απορροφϊντασ το 0,5% των ολλανδικϊν εξαγωγϊν.
Η Ολλανδία είναι ο 7οσ κυριότεροσ προμθκευτισ τθσ Ελλάδασ, παρζχοντασ το 6,4% των
ςυνολικϊν ελλθνικϊν ειςαγωγϊν. Αντίκετα, θ Ελλάδα είναι ο 67οσ προμθκευτισ τθσ
Ολλανδίασ, παρζχοντασ μόλισ το 0,1% των ςυνολικϊν ολλανδικϊν ειςαγωγϊν.
Τζλοσ, θ Ολλανδία είναι ο 5οσ κυριότεροσ ελλειμματικόσ εταίροσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ
ςυμβάλλει ςτο ζλλειμμα του ελλθνικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου κατά 6,1%. Αντίκετα, θ
Ελλάδα είναι ο 15οσ πλεοναςματικόσ εταίροσ τθσ Ολλανδίασ, ςυμβάλλοντασ κατά 0,9% ςτο
πλεόναςμα του ολλανδικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου.
1.3 Σα προώόντα
Το 2013, θ Ελλάδα εξιγαγε ςτθν Ολλανδία 470 κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων (CN2), με δζκα
(10) από αυτζσ να καλφπτουν το 67,9% των ελλθνικϊν εξαγωγϊν.
Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα τθσ Ελλάδασ ςτθν Ολλανδία είναι: Φάρμακα, Φροφτα,
Ψάρια, Αργίλιο, Ραραςκευάςματα φροφτων, λαχανικϊν και καρπϊν, ορυκτά καφςιμα και
ζλαια, πλαςτικζσ φλεσ, ςυςκευζσ εικόνασ και ιχου, καπνά και διάφορεσ μθχανζσ και
ςυςκευζσ.
Το 2013, θ Ελλάδα ειςιγαγε από τθν Ολλανδία 897 κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων (CN4), με
δζκα (10) από αυτζσ να καλφπτουν το 67,1% των ολλανδικϊν εξαγωγϊν ςτθν Ελλάδα.
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Τα κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα από τθν Ολλανδία είναι: Κρζατα, διάφορεσ μθχανζσ και
ςυςκευζσ, φάρμακα, γάλα, ςυςκευζσ εικόνασ και ιχου, ορυκτά καφςιμα και ζλαια, ιατρικά
όργανα και ςυςκευζσ, πλαςτικζσ φλεσ, οργανικά χθμικά προϊόντα και παραςκευάςματα
δθμθτριακϊν, αμφλου και αλεφρων.

2. Επενδύςεισ
Το 2013, οι ολλανδικζσ επενδφςεισ (απόκεμα) ςτο εξωτερικό ανιλκαν ςε 757 δισ ευρϊ ςε
89 χϊρεσ. Το 73% αυτϊν εντοπίηεται ςε 10 χϊρεσ με κυριότερεσ χϊρεσ απορρόφθςθσ
ολλανδικϊν επενδφςεων το Ην. Βαςίλειο (14%), τθν Ελβετία (12%) και τισ ΗΡΑ (10%). Το
απόκεμα ολλανδικϊν επενδφςεων ςτθν Ελλάδα ανιλκε ςε 988 εκατ. ευρϊ περίπου.
Οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Ολλανδία ανιλκαν ςε 498 δισ ευρϊ περίπου και
προιλκαν από 61 χϊρεσ. Ρερίπου 408 δισ ευρϊ (82%) ζχει προζλκει από 10 χϊρεσ με
κυριότερεσ τισ ΗΡΑ (13%), το Λουξεμβοφργο (13%), τθ Γερμανία (11%) και το Ην. Βαςίλειο
(10%). Οι ΑΞΕ από τθν Ελλάδα ανιλκαν ςε 103 εκατ. ευρϊ.

3. Χρηματιςτόριο
Το 2000, το Χρθματιςτιριο του Άμςτερνταμ ενοποιικθκε με τα Χρθματιςτιρια ςτισ
Βρυξζλλεσ και ςτο Ραρίςι και ςχθμάτιςαν το Euronext, το οποίο, ςτθ ςυνζχεια,
ςυμπεριζλαβε και τα Χρθματιςτιρια ςτο Λονδίνο και τθ Λιςςαβόνα. To 2007, το Euronext
ενοποιικθκε με το Χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Υόρκθσ και δθμιοφργθςε το NYSE Euronext, τθν
πρϊτθ παγκόςμια χρθματιςτθριακι πλατφόρμα. Στισ 13.11.2013, θ Intercontinental
Exchange Inc. (ICE), που διακζτει παγκοςμίωσ 23 χρθματιςτιρια, εξαγόραςε το NYSE
Euronext και ανακοίνωςε τθν πρόκεςι τθσ να εκδϊςει και διακζςει μετοχζσ του NYSE
Euronext ςε δθμόςια εγγραφι το 2014 (IPO: initial public offering).
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: ICE www.theice.com, NYSE Euronext www.euronext.com,
Amsterdam Stock Exchange www.aex.nl

4. Τουριςμόσ
Διαχρονικά, παρατθρείται μείωςθ τόςο του αρικμοφ, όςο και των εςόδων από τον
ειςερχόμενο τουριςμό από τθν Ολλανδία. Η κατά κεφαλι δαπάνθ των Ολλανδϊν
τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα μειϊνεται, αν και υπερβαίνει τθν μζςθ κατά κεφαλι δαπάνθ.
Αντίκετα, ο χρόνοσ παραμονισ των Ολλανδϊν τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα αυξάνει ςτακερά,
υπερβαίνοντασ, επίςθσ, τον μζςο χρόνο παραμονισ όλων των τουριςτϊν.
Το 2012, οι ολλανδοί τουρίςτεσ ςτθν Ελλάδα ανιλκαν ςε 479 χιλιάδεσ, αντιπροςωπεφοντασ
το 2,8% του ςυνόλου των τουριςτϊν και τα ζςοδα από αυτοφσ ςε 277 εκατ. ευρϊ περίπου
(2,7%). Η μζςθ κατά κεφαλι δαπάνθ τουσ ανιλκε ςε 658,4 ευρϊ υπερβαίνοντασ τθ μζςθ
κατά κεφαλι δαπάνθ κατά 42,2 ευρϊ και ο χρόνοσ παραμονισ τουσ ανιλκε ςε 10,8 θμζρεσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Γραφείο ΕΟΤ Ολλανδίασ
GRIEKSE NATIONALE ORGANIZATIE VOOR TOERISME
KERKSTAAT 61, 1017 GC AMSTERDAM
Tel : +31 (0) 20 6248786
Fax : +31 (0) 20 6207031
E-mail : gnot@planet.nl
Website: www.grieksverkeersbureau.nl
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5. Τομεύσ Συνεργαςύασ
Οι ςχζςεισ μεταξφ των δφο χωρϊν είναι καλζσ, αν και τθν τρζχουςα περίοδο
χαρακτθρίηονται από τθν χρθματοπιςτωτικι κρίςθ.
Η Ολλανδία είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ επενδυτζσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ μεγάλοσ
αρικμόσ ολλανδικϊν επιχειριςεων δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν. Επίςθσ, ςυμμετζχει
οικονομικά ςε δφο προγράμματα βοικειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Διεκνζσ
Νομιςματικοφ Ταμείου προσ τθν Ελλάδα, ενϊ ολλανδοί εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα
προϊκθςθσ εμπορίου, αντιμετϊπιςθσ τθσ διαφκοράσ, ξεπλφματοσ μαφρου χριματοσ,
αναδιοργάνωςθσ του φοροειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ και κτθματολογίου ςυμμετζχουν ςτθν
Task Force.
Η ςυνεργαςία επεκτείνεται, ακόμθ, και ςτουσ τομείσ αςυλίασ και μετανάςτευςθσ μζςω τθσ
Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ για τθ φφλαξθ των ςυνόρων (Frontex) και μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ
Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ Αςφλου (EASO).
Το 2002, οι δφο χϊρεσ ςυνεργάηονται και ςτον πολιτιςτικό τομζα (μετά τθν υπογραφι
ςχετικισ ςυμφωνίασ) και κυρίωσ ςτουσ τομείσ του κινθματογράφου, τθσ φωτογραφίασ, τθσ
μουςικισ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Ιςτοςελίδα Ολλανδικισ Κυβζρνθςθσ
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/griekenland

6. Έργα – Προκηρύξεισ
Το Ολλανδικό κράτοσ αναρτά όλεσ τισ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν, εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν,
ςτθν ιςτοςελίδα http://aanbestedingskalender.nl Κατά τθν τρζχουςα περίοδο υπάρχουν
πλζον των 23.350 διαγωνιςμϊν.
Αναλυτικά: http://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen

7. Δρϊςεισ Οικονομικόσ Διπλωματύασ
Κατά τθ διάρκεια του 2013, το μονομελζσ Γραφείο ΟΕΥ Χάγθσ διεκπεραίωςε ςυνολικά
τριακόςια τριάντα τζςςερα (334) αιτιματα ελλθνικϊν επιχειριςεων, ογδόντα τρία (83)
αιτιματα ολλανδικϊν επιχειριςεων και λοιπϊν φορζων και ανζλαβε τριάντα οκτϊ (38)
δράςεισ οικονομικισ διπλωματίασ όπωσ οργάνωςθ, ςυνδιοργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε
εμπορικζσ εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ προϊκθςθσ και προβολισ, ςυνζδρια και θμερίδεσ,
υποςτιριξθ ςχεδίων επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, διενζργεια ερευνϊν αγοράσ κοκ.
Αναλυτικά: Απολογιςμόσ δράςεων Γραφείο ΟΕΥ Χάγθσ ΑΠΦ 3090/2/ΑΣ 23/17.01.2014

8. Προτϊςεισ ανϊληψησ δρϊςεων
Με δεδομζνο τθν μθ υλοποίθςθ των προτάςεων του Γραφείου ΟΕΥ Χάγθσ κατά τα
τελευταία ζτθ λόγω του περιοριςμζνου προχπολογιςμοφ, δεν προγραμματίηονται δράςεισ
εξωςτρζφειασ για το 2014. Κατά ςυνζπεια, το Γραφείο ΟΕΥ Χάγθσ περιορίηεται ςτισ
παρακάτω πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςθ των διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν
ςχζςεων:
1.

Συμμετοχι ςε εκκζςεισ, θμερίδεσ, ςυνζδρια, εκδθλϊςεισ κλπ. υπουργείων και φορζων
τθσ ολλανδικισ αγοράσ.
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2.

Ζρευνεσ αγοράσ, ενθμερϊςεισ ελλθνικϊν επιχειριςεων και κλαδικϊν φορζων και
προτάςεισ ςε αυτοφσ για τθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων εξωςτρζφειασ (με ίδιον
κόςτοσ).

3.

Επιδίωξθ προϊκθςθσ ελλθνικϊν προϊόντων ςε ολλανδικζσ επιχειριςεισ με υψθλό
μερίδιο αγοράσ.

4.

Ενθμζρωςθ των βάςεων δεδομζνων πλθροφοριϊν του Γραφείου.

9. Διεθνεύσ Εκθϋςεισ
ΑΑ

ΕΚΘΕΘ

ΚΛΑΔΟ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ

WEBSITE

1

Aquatech

Νερό

3-6 ΝΟΕ 2015

www.aquatechtrad
e.com

2

Beautiful Beurs

Καλλυντικά

31 ΑΥΓ - 1 ΣΕΡ 2014

www.beautifulbeur
s.nl

3

BioVak

Βιολογικά
προϊόντα

21-22 ΙΑΝ 2015

www.biovak.nl

4

Bouwbeurs

Καταςκευζσ

9-13 ΦΕΒ 2015

www.bouwbeurs.nl

5

Bouw & ICT

Καταςκευζσ & ICT

9-13 ΦΕΒ 2015

www.bouw-enict.nl

6

Building Holland

Καταςκευζσ

31 ΜΑ - 2 ΑΡ
2015

www.buildinghollan
d.nl

7

Dranken Pakket
Expo

Ροτά

7-8 ΣΕΡ 2014

www.drankenpakke
texpo.nl

9

ESEF 2012

Ρρομικεια,
Μθχανικι

11-14 ΜΑ 2014

www.esef.nl

10

Foodpacking Event Συςκευαςία

1-2 ΟΚΤ 2014

www.foodpackinge
vent.nl

11

Gevel 2012

Καταςκευζσ

9-13 ΦΕΒ 2015

www.gevelonline.nl

12

Green Build

Ρράςινεσ
καταςκευζσ

9-13 ΦΕΒ 2015

www.greenbuild.nl

13

Green Tech

Φυτά, κθπευτικά

10-12 ΙΟΥΝ 2014

www.greentech.nl

14

Health & Natural
Τρόφιμα, ποτά
Ingredients Europe

2-4 ΔΕΚ 2014

www.foodingredien
tsglobal.com

15

HISWA

Θαλάςςια ςπορ

11-15 ΜΑ 2015

www.hiswarai.nl

16

HORECAVA

HORECA

12-15 ΙΑΝ 2015

www.horecava.nl

17

IBC

αδιοτθλεοπτικά
μζςα

12-16 ΣΕΡ 2014

www.ibc.org

18

Industrial
European Dairy
Show

Γαλακτοκομικά

30 ΣΕΡ - 3 ΟΚΤ 2014

www.industrialeuro
peandairyshow.com
/en/
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ΑΑ

ΕΚΘΕΘ

ΚΛΑΔΟ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ

WEBSITE

19

Industrial
Processing

Βιομθχανία

30 ΣΕΡ - 3 ΟΚΤ 2014

www.industrialproc
essing.nl

20

Integrated Systems Ρολυμζςα

10-12 ΦΕΒ 2015

www.iseurope.org

21

Internationale
Bouwbeurs

Καταςκευζσ

9-13 ΦΕΒ 2015

www.bouwbeurs.nl

22

Intertraffic
Amsterdam 2012

Υποδομζσ

5-8 ΑΡ 2016

www.intertraffic.co
m

23

Kleine Fabriek

Ραιδικι ζνδυςθ

6-7 ΙΟΥΛ 2014

www.kleinefabriek.
nl

24

Logistica

Διοικθτικι μζριμνα 10-13 ΝΟΕ 2015

www.logisticaonline.nl

25

Macropack

Συςκευαςία

30 ΣΕΡ - 3 ΟΚΤ 2014

www.macropak.nl

26

Material Xperience Καταςκευζσ

9-13 ΦΕΒ 2015

http://materialxperi
ence.nl

27

Modefabriek

Ζνδυςθ

13-14 ΙΟΥΛ 2014

www.modefabriek.
nl

28

NBI EXPO

Nation Branding

10-11 ΙΟΥΝ 2015

www.nbiexpo.com

29

Offshore Energy

Ενζργεια

28-29 ΟΚΤ 2014

http://offshoreenergy.biz/home

30

Overheid & ICT

Δθμόςιο & ICT

9-10 ΑΡ 2014

www.overheid-enict.nl

31

PLMA

Ιδιωτικι ετικζτα

19-20 ΜΑΙ 2015

www.plmainternati
onal.com

32

PROVADA

Real estate

3-5 ΙΟΥΝ 2014

www.provada.nl

33

Second Home
International

Δεφτερθ κατοικία

3-5 ΟΚΤ 2014

www.secondhome.
nl

34

Techni Show

Βιομθχανία

11-14 ΜΑ 2014

www.technishow.nl

35

Vakantiebeurs

Διακοπζσ

14-18 ΙΑΝ 2015

www.vaκantiebeurs
.nl

36

Vakbeurs
Foodspecialiteiten

Τρόφιμα

30 ΣΕΡ-1 ΟΚΤ 2014

www.vakbeursfood
specialiteiten.nl

37

VSK

Θζρμανςθ,
κλιματιςμόσ

3-7 ΦΕΒ 2014

www.vsk.nl

38

Webwinkel
vakdagen

Webshops

21-22 ΙΑΝ 2015

www.webwinkelvak
dagen.nl

39

World of
Technology &
Science

Βιομθχανία

30 ΣΕΡ - 3 ΟΚΤ 2014

http://wots.nl

40

Zorg & ICT

Υγεία & ICT

18-20 ΜΑ 2015

www.zorg-en-ict.nl

Γραφείο ΟΕΥ Χάγθσ, Ετιςια Ζκκεςθ 2013

28/33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1: ΕΙΚΟΝΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ ΣΘΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ππωσ, ςε κάκε χϊρα, ζτςι και ςτθν Ολλανδία υπάρχει ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ
καταναλωτϊν, που αναηθτοφν τθν ποιότθτα. Σε αυτοφσ τουσ καταναλωτζσ, τα ελλθνικά
προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) είναι γνωςτά, χαίρουν ιδιαίτερθσ εκτίμθςθσ και θ όποια
κατανάλωςθ επϊνυμων ελλθνικϊν προϊόντων οφείλεται ςε αυτοφσ τουσ καταναλωτζσ και
ςτθν ελλθνικι παροικία, που αρικμεί περίπου 17.000 άτομα.
Ωςτόςο ςτο ευρφ καταναλωτικό κοινό, τα ελλθνικά προϊόντα δεν είναι, ωσ επί το πλείςτον,
γνωςτά. Η όποια κατανάλωςι τουσ (κυρίωσ φροφτα και ψάρια) γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ
μαηικισ (χωρίσ ταυτότθτα) κατανάλωςθσ προϊόντων. Το ελαιόλαδο, ςτθ ςυνείδθςθ του
ολλανδοφ καταναλωτι είναι ταυτιςμζνο με τθν Ιταλία ι τθν Ιςπανία, θ φζτα «χάνεται» ςτο
πλικοσ των κίτρινων και λευκϊν τυριϊν, το ελλθνικό γιαοφρτι παρακάμπτεται από τα
«τφπου» ελλθνικό γιαοφρτι, ενϊ το ελλθνικό κραςί κεωρείται κακισ ποιότθτασ.
Για τον Ολλανδό καταναλωτι, θ Ελλάδα είναι απλά μία χϊρα διακοπϊν με καλό κλίμα και
αρχαία ιςτορία και αυτό οφείλεται ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν ςτθν
ολλανδικι αγορά, που κακιςτοφν δφςκολθ τθν πρόςβαςθ ςε αυτιν, όχι μόνον ςτα προϊόντα
των ελλθνικϊν επιχειριςεων, αλλά και ςε αυτά κάποιων πολυεκνικϊν. Αναλυτικά:
1. Ολιγομονοπωλιακόσ ζλεγχοσ τθσ λιανικισ αγοράσ τροφίμων. Τρία δίκτυα διανομισ
τροφίμων ελζγχουν το 85,4% τθσ αγοράσ, ενϊ πζντε δίκτυα ελζγχουν περίπου το 100%
αυτισ, διαμορφϊνοντασ όχι μόνον τισ τιμζσ των προϊόντων, αλλά και τθν καταναλωτικι
ςυμπεριφορά. Τα τελευταία ζτθ, θ τάςθ ολιγομονοπωλιακοφ ελζγχου ζχει επεκτακεί και
ςτθν χονδρικι αγορά τροφίμων και ποτϊν, με μία προμθκευτικι πλατφόρμα, ζξθ
χονδρεμπορικϊν εταιρειϊν, να ελζγχει ιδθ το 30% τθσ αγοράσ ενόσ μεγάλου αρικμοφ
προϊόντων.
2. Ιςχυρόσ ανταγωνιςμόσ από ομοειδι προϊόντα. Με δεδομζνο ότι θ Ολλανδία είναι ζνα
από τα μεγαλφτερα διαμετακομιςτικά κζντρα, ςτθν αγορά διακινοφνται ποιοτικά και
χαμθλοφ κόςτουσ προϊόντα από όλον τον κόςμο αυξάνοντασ κατακόρυφα τον βακμό
ανταγωνιςμοφ. Στα τρόφιμα, τα ελλθνικά προϊόντα, όπου υπάρχουν, «χάνονται» ςτο
πλικοσ των αντίςτοιχων ποικιλιϊν, ενϊ ςτα φροφτα και λαχανικά δεν υφίςταται θ ζννοια
τθσ εποχικότθτασ (πχ. καρποφηι τον Φεβρουάριο). Επιπλζον, το κόςτοσ, ακόμα και εξωτικϊν
φροφτων, είναι ιδιαίτερα χαμθλό (πχ. ανανάσ 1,99 ευρϊ, μπανάνεσ 1,89 ευρϊ κοκ).
3. Διάρκεια ηωισ ςτο ράφι. Κφρια απαίτθςθ τθσ αγοράσ τροφίμων (λιανικισ και χονδρικισ)
είναι θ μεγάλθ διάρκεια ηωισ ςτο ράφι, που περιορίηει το λειτουργικό κόςτοσ. Αυτι
επιτυγχάνεται είτε με τθ χριςθ ςυντθρθτικϊν, είτε με νζεσ ποικιλίεσ (νωπά φροφτα και
λαχανικά), είτε και με τα δφο. Η πλειονότθτα των ελλθνικϊν προϊόντων διατροφισ περιζχει
ελάχιςτα ζωσ κακόλου ςυντθρθτικά, με τα φροφτα και λαχανικά να προζρχονται από
«παραδοςιακζσ» (μθ ςφγχρονεσ) ποικιλίεσ. Για παράδειγμα, θ χϊρα μασ, παρά τθ μεγάλθ
παραγωγι πορτοκαλιϊν, απϊλεςε τθν αγορά τθσ Ολλανδίασ προσ όφελοσ τθσ Ιςπανίασ,
επειδι τα ελλθνικά πορτοκάλια ζχουν χοντρι φλοφδα και καταςτρζφονται πολφ πιο
γριγορα.
4. Διατροφικζσ ςυνικειεσ. Στθν πλειονότθτα των καταναλωτϊν, θ ζννοια τθσ γεφςθσ είναι
ταυτιςμζνθ με τθν ζννοια του πικάντικου και του καυτεροφ και θ ζννοια του φυςικοφ και
υγιεινοφ με τθν ζννοια του τρόπου παραγωγισ (HAACP). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι
οι ντομάτεσ. Αν και διατίκενται ςε πλθκϊρα ςχθμάτων και ποικιλιϊν, ζχουν τθν ίδια
ςκλθρότθτα (κόβονται ςαν τυρί) και ευπάκεια (αν παραμείνουν εκτόσ ψυγείου μία θμζρα,
καταςτρζφονται).
5. Το ελλθνικό brand name είναι ταυτιςμζνο κυρίωσ με τθ φζτα, παρά το γεγονόσ ότι το
πρϊτο εξαγωγικό προϊόν τθσ χϊρασ μασ ςτθν Ολλανδία είναι τα φάρμακα. Ωσ ςυνζπεια,
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ολλανδικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να ειςάγουν κάποιο προϊόν ςπανίωσ το αναηθτοφν
ςτθ χϊρα μασ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ μασ ςε δίκτυο
διανομισ, που ελζγχει 29,2% τθσ λιανικισ αγοράσ, να μασ κοινοποιεί τουσ διαγωνιςμοφσ
του για τθν προμικεια και άλλων προϊόντων πζραν τθσ φζτασ, οφτε καν λάβαμε απάντθςθ.
6. Οι λεγόμενεσ «επιχειριςεισ ελλθνικϊν ςυμφερόντων» περιορίηονται ςε μία μικρι ομάδα
μεγάλων επιχειριςεων, που αξιοποιοφν το φορολογικό ςφςτθμα τθσ Ολλανδίασ, χωρίσ να
αναπτφςςουν κάποιου είδουσ δραςτθριότθτα, ςε ζναν αρικμό εςτιατορίων, από τα οποία
πολλά δεν χρθςιμοποιοφν ελλθνικά προϊόντα και ςε ζναν αρικμό πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν,
που ςυνικωσ διακζτουν και κάποιο webshop.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ
ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ
Δεν υπάρχουν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ: ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η Ολλανδία, παρά τθ μικρι ζκταςθ και το ςχετικά μικρό μζγεκοσ του πλθκυςμοφ τθσ, χάρθ
ςτθ γεωγραφικι κζςθ τθσ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ (και κυρίωσ
τθσ όμορθσ Γερμανίασ), αναδείχκθκε ςε ζνα από τα μεγαλφτερα διαμετακομιςτικά κζντρα
ςτον κόςμο. Το λιμάνι του όττερνταμ είναι το μεγαλφτερο ςτθν Ευρϊπθ (όττερνταμ,
Αμβοφργο, Αμβζρςα, Βρζμθ), ενϊ το αεροδρόμιο του Άμςτερνταμ (Σχίπχολ) είναι το
τζταρτο μεγαλφτερο ςτθν Ευρϊπθ (Λονδίνο, Ραρίςι, Φρανκφοφρτθ, Άμςτερνταμ).
Η Ολλανδία χρθςιμοποιείται από τα διευρωπαϊκά δίκτυα πωλιςεων ωσ κόμβοσ (hub) για
τθν ειςαγωγι και εξαγωγι εμπορευμάτων μεταξφ Ευρϊπθσ (βόρειασ και κεντρικισ) και
υπολοίπων θπείρων, γεγονόσ, που ερμθνεφει το υψθλό ποςοςτό των ολλανδικϊν
επανεξαγωγϊν (60 – 70%).
Ωςτόςο, από απόψεωσ εςωτερικισ αγοράσ, θ Ολλανδία διακρίνεται από χαρακτθριςτικά,
που δεν ευνοοφν τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ (βλζπε ανωτζρω Κεφάλαιο Δ1). Ζνασ μεγάλοσ
αρικμόσ προϊόντων, που ανευρίςκονται ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και τθσ ελλθνικισ) ςπανίηει ςτθν ολλανδικι αγορά. Ο
προςανατολιςμόσ όμωσ, των ολλανδικϊν επιχειριςεων ςτθ διαφιμιςθ και το marketing, ςε
ςυνδυαςμό με τον τρόπο λειτουργίασ των ολλανδικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ,
δθμιουργεί τθν εντφπωςθ τθσ ανοικτισ και ελεφκερα ανταγωνιςτικισ αγοράσ.
Η ολλανδικι αγορά πρζπει να προςεγγίηεται από τισ ελλθνικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ
παρεπόμενα, ςτο πλαίςιο μιασ γενικότερθσ πολιτικισ με επίκεντρο κάποια άλλθ ευρωπαϊκι
αγορά (πχ. γερμανικι) και όχι κατά προτεραιότθτα, κακϊσ το κόςτοσ ειςόδου είναι
ιδιαίτερα υψθλό ςε ςχζςθ με το οποιοδιποτε αναμενόμενο όφελοσ. Επιπλζον, απαιτείται
ιδιαίτερθ προςοχι, κακϊσ το νομοκετικό πλαίςιο επιτρζπει τθ δθμιουργία επιχειριςεων –
γραμματοκιβωτίου.
Τζλοσ, πρζπει να επιςθμανκεί ότι το πρόβλθμα των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςτθν Ολλανδία
δεν είναι ηιτθμα ποιότθτασ ι κόςτουσ. Τα ελλθνικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιςτικά, από απόψεωσ τόςο ποιότθτασ, όςο και κόςτουσ. Το ηιτθμα είναι ότι, θ
πλειονότθτα των ελλινων παραγωγϊν δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτθ λειτουργία τθσ
ςφγχρονθσ αγοράσ. Μεγάλοσ αρικμόσ ετικετϊν ανά προϊόν με περιοριςμζνθ παραγωγικι
δυνατότθτα, αν δεν αποκλείει τον ζλλθνα παραγωγό από τθ διεκνι αγορά, τον κακιςτά
ευάλωτο ςε δίκτυα πωλιςεων με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν δεκάδεσ δισ ευρϊ.
Η υπζρβαςθ τθσ παραπάνω αδυναμίασ μπορεί να επιτευχκεί – κατά τθ γνϊμθ μασ – μόνον
με ςυνεργατικά εξαγωγικά ςχιματα (εταιρείεσ, πλατφόρμεσ, ςυνεταιριςμοί κοκ), που
ςυγκεντρϊνουν, επεξεργάηονται και προωκοφν ζνα πολφ μεγάλο μζροσ τθσ παραγωγισ ενόσ
προϊόντοσ με τθν χριςθ μικροφ αρικμοφ ετικετϊν ανά προϊόν, αποκτϊντασ ζτςι τθ
δυνατότθτα διαπραγμάτευςθσ με τα διεκνι δίκτυα πωλιςεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΧΡΘΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ
Ολλανδικι Κυβζρνθςθ

www.government.nl

Κεντρικι Τράπεηα Ολλανδίασ

www.dnb.nl

Στατιςτικι Υπθρεςία

www.cbs.nl

Εμπορικό Επιμελθτιριο

www.kvk.nl

Γραφείο Οικονομικοφ Σχεδιαςμοφ

www.cpb.nl

Υπθρεςία Ξζνων Επενδφςεων

www.nfia.nl

Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου

www.hollandtrade.com

Διαγωνιςμοί Δθμόςιου Τομζα

http://aanbestedingskalender.nl

Υπθρεςία Ολλανδικισ Επιχειρθματικότθτασ

http://english.rvo.nl

Αρχι ελζγχου αςφάλειασ τροφίμων & καταναλωτικϊν
προϊόντων

www.vwa.nl

Σφνδεςμοσ Βιομθχανίασ & Εργοδοτϊν (ΣΕΒ)

www.vno-ncw.nl

Σφνδεςμοσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων

www.mkb.nl
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