
Το 2022 ήταν το έτος 
των μεγάλων διακυμάν-
σεων. Ενώ το 2020 και 
το 2021 αφορούσαν τις 
συνέπειες του κορωνοϊ-
ού, το 2022 κυριάρχη-
σαν οι συνέπειες του 
πολέμου στην Ουκρανί-
α. Οι υψηλές τιμές της 
ενέργειας και ο υψηλός 
πληθωρισμός έδωσαν 
τον τόνο φέτος και οδή-
γησαν σε ιστορικό χα-
μηλό την καταναλωτική 
εμπιστοσύνη και σε 
πτώση της οικονομικής 
ανάπτυξης κατά τη 
διάρκεια του έτους. Η 
Ολλανδία έπρεπε επίσης 
να αντιμετωπίσει την 
αυξανόμενη μετανά-
στευση, εν μέρει ως 
αποτέλεσμα του πολέ-
μου. Εκτός από τον πό-
λεμο, υπήρξαν και οι 
επακόλουθες συνέπειες 
του κορωνοϊού.  
Τα τρία πρώτα τρίμηνα 
του 2022, η ολλανδική 
οικονομία αναπτύχθηκε 
κατά 4,9% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του 
2021. Ειδικότερα, οι 
δαπάνες των νοικοκυ-
ριών ήταν υψηλότερες. 
Οι καταναλωτές ξόδε-
ψαν κυρίως σε υπηρεσί-
ες, όπως εστίαση και 
αναψυχή, δαπάνες οι 
οποίες κατά την διάρκει-
α της κρίσης του κορω-
νοϊού, είχαν μειωθεί ση-
μαντικά. Το τρίτο τρίμη-
νο, η οικονομία αναπτύ-

χθηκε κατά 3,1 % σε 
σύγκριση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2021. Σε 
σύγκριση με το δεύτερο 
τρίμηνο, ωστόσο, το 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2 
%  λόγω κυρίως  μείω-
σης των επενδύσεων σε 
κατοικίες και υποδομές. 
Εκτόξευση πληθωρι-
σμού 
Ο πληθωρισμός άρχισε 
να αυξάνεται  ήδη από 
το φθινόπωρο του 
2021, για να ανέλθει σε 
ιστορικά υψηλά μετά 
την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία τον Φε-
βρουάριο του 2022. Ο  
δείκτης  τιμών κατανα-
λωτή (CPI)  κορυφώθη-
κε στο 14,5% τον Σε-
πτέμβριο, το υψηλότε-
ρο επίπεδο των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Εν 
συνεχεία καταγράφηκε 
ελαφρά αποκλιμάκωση . 
Τους πρώτους ένδεκα 
μήνες του 2022, οι τιμές 
καταναλωτή ήταν κατά 
μέσο όρο 10% υψηλό-
τερες σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του προη-
γούμενου έτους. Η τε-
λευταία φορά που ο 
ετήσιος πληθωρισμός 
ξεπέρασε το 10% ήταν 
το 1975. 
Yψηλές τιμές ενέργειας  
Ήταν κυρίως οι υψηλές 
τιμές ενέργειας - συμπε-
ριλαμβανομένου του 
ηλεκτρισμού, του φυσι-

κού αερίου και της τη-
λεθέρμανσης - που οδή-
γησαν σε μεγάλο βαθμό 
στην εκτόξευση του 
πληθωρισμού. Η ενέρ-
γεια ήταν 200% ακριβό-
τερη τον Σεπτέμβριο σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα 
του 2021. Στις 8 Ιουνί-
ου, η τιμή της βενζίνης  
Euro95 κόστισε 2,37 
ευρώ έναντι 1,79 ευρώ  
την ίδια μέρα ένα χρόνο 
νωρίτερα 
Ανοδική πορεία στην 
αγορά κατοικίας  - επι-
βράδυνση αύξησης τι-
μών  
Οι τιμές για αγορά κα-
τοικίας αυξήθηκαν πε-
ραιτέρω στις αρχές του 
έτους. Το πρώτο τρίμη-
νο, τα ιδιοκατοικούμενα 
σπίτια ήταν κατά μέσο 
όρο 20,3 % ακριβότερα  
από δώδεκα μήνες πριν 
και  το δεύτερο τρίμηνο 
18,2 %. Η  Ολλανδία 
είναι στην πρώτη πε-
ντάδα των χωρών με τη 
μεγαλύτερη αύξηση στις 
τιμές των κατοικιών 
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι τιμές των 
κατοικιών κορυφώθη-
καν τον Αύγουστο, πριν 
υποχωρήσουν σταθερά. 
Ετσι, τον Νοέμβριο οι 
κατοικίες ήταν μόνο 
4,9%  ακριβότερες σε 
σχέση με  δώδεκα μή-
νες πριν. 
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Η ολλανδική βιομηχανία 
αισθάνεται πλέον έντονα 
τον κίνδυνο από τον αντα-
γωνισμό των αμερικανικών 
εταιρειών, οι οποίες παρά-
γουν φθηνότερα καθώς 
επωφελούνται από τις χα-
μηλότερες τιμές του φυσι-
κού αερίου στις ΗΠΑ 
(πέντε έως και δέκα φορές 
χαμηλότερες από τις ευ-
ρωπαϊκές τιμές) και από τη 
βοήθεια ύψους δισεκατομ-
μυρίων από την αμερικανι-
κή Κυβέρνηση. Είναι χαρα-
κτηριστικό, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι για πρώτη φορά 
οι εισαγωγές χημικών από 
τις ΗΠΑ ξεπερνούν τις ευ-
ρωπαϊκές εξαγωγές. 

Η κατάσταση αναγκάζει 
ορισμένες ολλανδικές εται-
ρείες να πωλούν τα προϊό-
ντα τους κάτω από την 

τιμή κόστους. Μάλιστα, η 
διαφορά τιμής κόστους με 
τις ΗΠΑ διευρύνεται κα-
θώς λήγουν τα τρέχοντα, 
ακόμα φθηνά ενεργειακά 
συμβόλαια, και το κόστος 
παραγωγής για τις ολλαν-
δικές εταιρείες αυξάνεται. 

Ο φόβος στην Ολλανδία 
είναι ότι, ενώ στις ΗΠΑ η 
παραγωγή συνεχίζεται 
απρόσκοπτη και με πολύ 
χαμηλότερο κόστος, η 
μείωση της παραγωγής 
των ολλανδικών επιχειρή-
σεων θα καταστεί μόνιμη. 
Έτσι, οι τελευταίες κάποια 
στιγμή θα επιλέξουν να 
μεταφέρουν την παραγω-
γή στις ΗΠΑ γεγονός που 
θα έχει ευρύτερες επιπτώ-
σεις στην ολλανδική οικο-
νομία,. 

Οι ολλανδικές επιχειρήσεις 
δηλώνουν ότι, ιδανικά, θα 
επιθυμούσαν μία κοινή, 
ευρωπαϊκή υποστήριξη 
ανάλογη με αυτή που οι 
ΗΠΑ προσφέρουν στις 
δικές τους επιχειρήσεις, 
καθώς κατ’ αυτόν τον τρό-
πο δεν θα στρεβλωνόταν 
ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των ευρωπαϊκών επιχειρή-
σεων. Εάν όμως οι ευρω-
παϊκές χώρες πρόκειται να 
υποστηρίξουν τις βιομηχα-
νίες τους μεμονωμένα τό-
τε, η Κυβέρνηση της χώ-
ρας  θα πρέπει να ακολου-
θήσει το παράδειγμα της 
Γερμανίας και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου που προσέ-
φεραν πολύ εκτενή υπο-
στήριξη στη βιομηχανία 
τους προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν το υψηλό κό-
στος  ενέργειας. 

Οι προσπάθειες στρέφο-
νται κατ’ αρχάς στη συ-
νεργασία των ενδιαφερό-
μενων μερών για την αύ-
ξηση των πωλήσεων βιο-
λογικών προϊόντων στα 
διάφορα κανάλια πωλήσε-
ων. Αυτό θα συνδυαστεί 
με μια εκστρατεία ευαι-
σθητοποίησης των κατα-
ναλωτών σχετικά με τα 
βιολογικά προϊόντα. Επι-
πλέον, πρόκειται να συ-
ναφθούν συμφωνίες με 
τους προμηθευτές, τους 
μεταποιητές, τα σούπερ 
μάρκετ και τις τράπεζες , 
προκειμένου να επιτευχθεί 
αύξηση του τζίρου των 
βιολογικών προϊόντων και 
καλύτερη τιμή για τον α-
γρότη. 

Περαιτέρω, το αρμόδιο 
ολλανδικό Υπουργείο πρό-
κειται κατά τα έτη 2023 
και 2024 να διαθέσει 26 

Η Ολλανδία φιλοδοξεί το 
ποσοστό των εκτάσεων 
βιολογικής καλλιέργειας 
επί του συνόλου της καλ-
λιεργούμενης γεωργικής 
γης να αυξηθεί από το 
σημερινό 4% στο 15% 
έως το 2030. Για να επι-
τευχθεί αυτό, το ολλανδι-
κό Υπουργείο Γεωργίας 
έχει εκπονήσει πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει τη συ-
νεργασία του με τον κλά-
δο της βιολογικής γεωργί-
ας καθώς και με όλα τα 
μέλη της αλυσίδας από τη 
βιολογική παραγωγή έως 
και την κατανάλωση. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ανάπτυξη της αγοράς για 
βιολογικών προϊόντων, 
παροχή χρηματοδότησης 
στους αγρότες  και αύξη-
ση της σχετικής γνώσης 
και καινοτομίας μέσω μιας 
«ατζέντας γνώσης». 

εκ. ευρώ για την ενίσχυση 
της βιολογικής γεωργίας 
μέσω του Ταμείου Επεν-
δύσεων Αειφόρου Γεωργί-
ας . Το εν λόγω επενδυτι-
κό ταμείο αποτελεί μέρος 
του Μεταβατικού Προ-
γράμματος για τη Βιώσιμη 
Γεωργία, το οποίο διαθέτει 
επίσης και άλλα κεφάλαια 
που μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν οι αγρότες. Επι-
πλέον, οι υφιστάμενοι βιο-
καλλιεργητές και οι αγρό-
τες που μεταβαίνουν στη 
βιολογική γεωργία, μπο-
ρούν να λάβουν χρηματο-
δότηση στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ, στο οποίο γίνεται 
χρήση ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων που διατίθενται για 
την Κοινή Αγροτική Πολι-
τική (ΚΓΠ). 

Οι ολλανδικές εταιρείες ανησυχούν για την αποβιομηχάνιση και τον ανταγωνισμό από τις 

ΗΠΑ 

Στόχος η αύξηση της βιολογικής γεωργίας από 4% της καλλιεργούμενης γης στο 15% έως το 

2030  
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Η συνεχώς αυξανόμενη 
πίεση των ΗΠΑ προς 
την Ολλανδία να ακο-
λουθήσει τους αυστη-
ρούς εξαγωγικούς κανο-
νισμούς της πρώτης σε 
ό,τι αφορά την τεχνο-
λογία προς την Κίνα, 
διχάζει τη χώ-
ρα.Συγκεκριμένα, για 
περισσότερα από δύο 
χρόνια οι ΗΠΑ διεξά-
γουν συνομιλίες σε διά-
φορα επίπεδα με την 
Ολλανδία αλλά και με 
την Ιαπωνία για τον πε-
ριορισμό των εξαγωγών 
προηγμένης τεχνολογί-
ας τσιπ στην Κίνα. Η 
Ολλανδία (με την ASML 
και την ASMI) και η Ια-
πωνία (με την Canon 
και τη Nikon) είναι ση-
μαντικοί παγκόσμιοι 
προμηθευτές μηχανών 
που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή τσιπ. 

Εμποδίζοντας την πρό-
σβαση της Κίνας τόσο 
σε προηγμένα τσιπ όσο 
και στην τεχνολογία για 
την κατασκευή τους, οι 
Αμερικανοί θέλουν να 
αποτρέψουν την Κίνα 
από το να ισχυροποιη-
θεί στρατιωτικά απειλώ-
ντας την εθνική και πα-

γκόσμια ασφάλεια. 
Έτσι, στις αρχές Οκτω-
βρίου οι ΗΠΑ επέβαλαν 
σημαντικούς περιορι-
σμούς στις εξαγωγές 
της δικής τους βιομηχα-
νίας τσιπ προς την Κίνα 
ενώ πλέον αναμένουν 
από τους συμμάχους 
τους να ακολουθήσουν 
το παράδειγμά τους. Η 
Ολλανδία ήδη απαγό-
ρευσε σιωπηρά τις πω-
λήσεις των πιο προηγ-
μένων μηχανημάτων 
της ASML στην Κίνα το 
2019, αλλά οι Αμερικα-
νοί θέλουν να επεκτεί-
νουν αυτήν την απαγό-
ρευση και σε παλαιότε-
ρη τεχνολογία. 

Ορισμένοι στην Ολλαν-
δία τάσσονται υπέρ της 
πολιτικής των ΗΠΑ και 
μάλιστα στο πλαίσιο 
μίας ενιαίας ευρωπαϊκής 
στάσης,  θεωρώντας ότι 
τα βραχυπρόθεσμα οι-
κονομικά συμφέροντα 
της ASML δεν πρέπει να 
συσκοτίζουν τη μακρο-
πρόθεση εικόνα. Αντιθέ-
τως, πρέπει να αναλογι-
σθούμε την στάση της 
Κίνας με την αυξανόμε-
νη οικονομική και στρα-
τιωτική της ισχύ τα επό-

μενα  χρόνια και πώς θα 
ανταποκριθούμε ως Ευ-
ρώπη. 

Ωστόσο, μερίδα του 
πολιτικού κόσμου είναι 
επικριτική ως προς τη 
πίεση των ΗΠΑ, θεωρώ-
ντας ότι δεν είναι μόνο 
οι ανησυχίες για την 
ασφάλεια αλλά και τα 
οικονομικά συμφέροντα 
που καθορίζουν την πο-
λιτική των ΗΠΑ προς 
την Κίνα. Υποστηρίζουν 
ότι  οι ΗΠΑ θέλουν να 
κερδίσουν στην μάχη με 
την Κίνα για την παγκό-
σμια  τεχνολογική ηγε-
μονία. Οσοι είναι επιφυ-
λακτικοί απέναντι στην  
ταύτιση με τις ΗΠΑ, α-
ναφέρουν ότι η Ευρώπη 
εξαρτάται από την Κίνα 
(πχ στην παραγωγή 
τσιπ, προμήθεια πρώ-
των υλών για την κατα-
σκευή ανεμογεννη-
τριών). Ως εκ τούτου, 
εάν συνταχθεί με τις 
ΗΠΑ ως προς τη λήψη 
των προαναφερόμενων 
μέτρων κατά της Κίνας, 
καθίσταται ευάλωτη σε 
μία πιθανή αντεπίθεση 

 

Αμερικανική πίεση προς Ολλανδία στην «μάχη τεχνολογίας» με την Κίνα 

οι μικροί καταναλωτές 
δεν χρειάζεται να προ-
βούν σε κάποια σχετική 
ενέργεια δεδομένου ότι 
το ανώτατο όριο τιμών 
θα το εφαρμόζουν οι 
προμηθευτές ενέργειας. 
Με την έναρξη ισχύος 
του ανώτατου ορίου 
τιμής, ήτοι από 1ης Ια-
νουαρίου 2023, θα παύ-
σει να ισχύει η μείωση 
του ΦΠΑ στην ενέργεια 
καθώς το ανώτατο όριο 
τιμής συμπεριλαμβάνει 
τον ΦΠΑ και τον ενερ-
γειακό φόρο.  

 

Η Ολλανδία με ετήσιο 
μέσο μισθό €51.000, 
εντάσσεται στις 10 
πρώτες χώρες του ΟΟ-
ΣΑ με τους υψηλότε-
ρους μισθούς εργαζομέ-
νων: πρόκειται για μέσο 
μισθό υψηλότερο κατά 
το εν πέμπτο σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο 
μισθό μίας μέσης χώρας 
του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, χα-
μηλή είναι η αύξηση 
των μισθών ανερχόμενη 
στο 18% κατά την τε-
λευταία 10ετία, απλώς 
προσαρμοζόμενη στο 
επίπεδο του πληθωρι-
σμού.   

Για ολόκληρο το 2023 
τα νοικοκυριά και άλλοι 
μικροί καταναλωτές ε-
νέργειας δεν πρόκειται 
να πληρώσουν για την 
ενέργεια που καταναλώ-
νουν, περισσότερο από 
μια μέγιστη τιμή και μέ-
χρι ένα ορισμένο επίπε-
δο κατανάλωσης. Τα 
ανώτατα όρια τιμής και 
κατανάλωσης είναι: 
1,45 € ανά κυβικό μέ-
τρο (m³) φυσικού αερί-
ου για κατανάλωση έως 
1200 m³ και 0,40 € ανά 
κιλοβατώρα (kWh) ηλε-
κτρικής ενέργειας για 
κατανάλωση έως 2900 
kWh. Τα νοικοκυριά και 
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https://www.caixabankresearch.com/en/ec

onomics-markets/activity-growth/us-china-

technology-conflict-initial-insight 

https://www.ft.com/content/5b2ffae4-04d1-4e09-89ce-

b85f575d8422 
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xora/infofile/82551 

Ερευνα αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ για την ολλανδική αγορά σταφίδας στον ιστότοπο: 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/82551 
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Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών - ΕΒΕΑ, 7 Δεκεμβρίου 2022  

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Αθηνών και το Enterprise Europe 

Network  έγινε παρουσίαση από στελέχη των 

Γραφείων ΟΕΥ Γερμανίας, Ισπανίας, Ολλανδίας 

και Ουγγαρίας των αγορών αρμοδιότητάς τους . 

Ακολούθησε δικτύωση των στελεχών των Γρα-

φείων ΟΕΥ με τους συμμετέχοντες επιχειρηματί-

ες.  

Παρουσίαση ολλανδικής οικονομίας στον ιστό-

τοπο : 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-

emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/82418 


