ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ
B4 Γ/λζε

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΟΛΛΑΝΓΙΑ
A. 1. Γηκεξείο Οηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο ρέζεηο

Αζήλα, Mάξηηνο 2011

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην έηνο 2009, νη ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο ηελ Οιιαλδία,
ζεκεηψλνληαο κείσζε 7,3% αλήιζαλ ζε 372,6 εθ.€, έλαληη 402 εθ.€, ην 2008. Οη ειιεληθέο εηζαγωγέο ην 2009,
παξνπζίαζαλ αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε απφ ηηο εμαγσγέο καο θαη δε θαηά 8,2% αλειζνχζεο ζε απφιπηεο ηηκέο ζηα
2,6 δηο €, έλαληη 2,8 δηο €, ην ’08. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη ζηαζεξά ειιεηκκαηηθφ ζε βάξνο ηεο Διιάδνο, κε έιιεηκκα
2,2 δηζ.€ ην 2009, κεησκέλν θαηά 8,4% ζε ζρέζε κε ην 2008. Σν εκπνξηθφ καο έιιεηκκα κε ηελ Οιιαλδία, είλαη ην 5ν
κεγαιχηεξν πνπ έρνπκε ζε δηκεξή βάζε. Ο φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ Διιάδαο- Οιιαλδίαο αλήιζε ην 2009
ζηα 2,9 δηζ.€ εκθαλίδνληαο κείσζε θαηά 8,1% έλαληη έηνπο 2008.
Καηά ην 9κελν 2010, ν φγθνο εκπνξίνπ Διιάδνο – Οιιαλδίαο, ζεκείσζε κείσζε 1,6%, έλαληη αληηζηνίρνπ 9κελνπ
2009 θαη αλήιζε ζηα 2,1 δηο €. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο ην 9κελν 2010, κεηψζεθε θαηά 1,8%,
έλαληη αληηζηνίρνπ 9κήλνπ 2009, αλειζφλ ζε 1,6 δηο €. Σνχην απνδίδεηαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηελ
Οιιαλδία ην 9κελν 2010, θαηά 1,7% θαη νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 1,86 δηο €. Οη εμαγσγέο καο ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
θαηέγξαςαλ κείσζε 0,9% θαη ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 281,1 εθαη.€.
Ο δε δείθηεο θάιπςεο ησλ ειι.εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο βειηηψζεθε ην 9κελν 2010, απμεζείο νξηαθά ζε 15%,
έλαληη 14,9% 9κήλνπ ’09.
Σα θπξηφηεξα ειιεληθά πξνϊόληα πνπ εμήρζεζαλ ην 2009 ζηελ Οιιαλδία ήηαλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα (13%),
θξνχηα (ζηαθχιηα λσπά ή μεξά 5,9%, θεξάζηα 1,6%), θαπλά αθαηέξγαζηα (4,9%), ληνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή
δηαηεξεκέλεο (3,9%), ιάδηα πεηξειαίνπ (3,4%), μεξνί θαξπνί (3,3%), κέξε ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ (2,4%),
πιάθεο/ηαηλίεο/θχιια αξγηιίνπ (2,3%), ηζηγάξα (2,2%), γπλαηθεία θνξέκαηα/κπινχδεο (2,1%), επηβαηηθά νρήκαηα (2%),
πνιπκεξή αηζπιελίνπ, ςάξηα λσπά ή ζε απιή ςχμε θαη θαηεςπγκέλα, απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο
πιεξνθνξηψλ, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη κέξε, ξάβδνη θαη είδε αξγηιίνπ, ζπάγγνη/ζρνηληά, νζφλεο ΣV.
Οη εηζαγωγέο ζηελ Διιάδα ην 2009 αθνξνχζαλ θπξίσο θαξκαθεπηηθά πξντφληα (9,8%), θξέαηα θαη παξαπξντφληα
ζθαγίσλ (ρνίξνπ 6,3%, βννεηδψλ 2,3%, πνπιεξηθψλ), κεραλέο απηφκαηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (4,4%), ηπξηά
(4,4%), νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο θαη ζπλαθή (2,8%),γάια (2,6%), ειεθηξνληθά κέξε (2,6%), ζπζθεπέο εθπνκπήο,
ηαηξηθά φξγαλα/ζπζθεπέο, ειεθηξ.ζπζθεπέο ηειεθσλίαο, εθηππσηηθέο κεραλέο, δηαηξνθηθά παξαζθεπάζκαηα, πιαηέα
πξντφληα έιαζεο ραιπβδνθξακάησλ, παηρλίδηα κεραληζκνχ, ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, κέξε θαη εμαξηήκαηα
ειθπζηήξσλ/νρεκάησλ θαη ιάδηα πεηξειαίνπ ή αζθαιηνχρσλ νξπθηψλ.
Η Οιιαλδία ηo 2009 ήηαλ ν 12νο εκπνξηθφο εηαίξνο καο, απφ άπνςε ρψξαο πξννξηζκνχ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 2,6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αιιά θαη 5νο εκπνξηθφο εηαίξνο σο
πξνκεζεχηξηα ρψξα ηεο Διιάδνο κε ζπκκεηνρή 5,3% ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ. Ο δείθηεο εμαγσγψλ
πξνο εηζαγσγέο αλήιζε ην 2009 ζε 14,5%, έλαληη 14,3% ην 2008 θαη ηνχην ιφγσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ
καο. Δπηζεκαίλνπκε εηδηθφηεξα ηα πξνϊόληα καο πνπ παξνπζηάδνπλ άκεζν εμαγωγηθό ελδηαθέξνλ: ζηαθύιηα
Thomson Seedless, θξαζηά θαη νηλνπλεπκαηώδε πνηά, ειαηόιαδν, γαιαθηνθνκηθά, θαπλόο, δνκηθά πιηθά,
κάξκαξα, έπηπια.
Οζνλ αθνξά ηα ειι.ηξφθηκα (θέηα – ηπξηά γεληθφηεξα, ειαηόιαδν), απηά είλαη πξντφληα ήδε γλσζηά ζηελ νιιαλδηθή
αγνξά, αιιά κε κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ πξνψζεζεο. Οκνίσο, ηα ειι.είδε έλδπζεο,
έρνπλ ήδε παξνπζία ζηελ νιιαλδηθή αγνξά κε κηθξφ φκσο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη επίζεο δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ
πξνψζεζεο. Σα ειι.θξαζηά θαίηνη κε παξνπζία ζηελ νιιαλδηθή αγνξά, δελ έρνπλ φκσο αθφκε πεηχρεη κεξίδηα
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία έηε επέδεημαλ ηδηαίηεξα δπλακηθή εμσζηξέθεηα.
Αλαθνξηθά κε ειι.πξνϊόληα θνζκεηνινγίαο-θαιιπληηθά, βηνινγηθήο, θπηηθήο πξνέιεπζεο, ήδε ππάξρνπλ θάπνηα
θαηαζηήκαηα δηάζεζήο ησλ θαη ζεσξνχκε δπλαηή πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη αχμεζε ζεκείσλ δηαζέζεσο. Σέινο γηα ην
αινπκίλην, πηζηεχνπκε φηη είλαη πξντφλ κε δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ δηείζδπζεο ζηελ νιιαλδηθή αγνξά.
2. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ
Η Οιιαλδία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή αγνξά πςειψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ηελ θαζηζηνχλ
αληαγσληζηηθή. Θεσξείηαη κία απφ ηηο πην πξφζθνξεο θαη αζθαιείο γηα μέλεο επελδχζεηο ρψξεο, θαηέρεη δε ηδηαίηεξε
ζέζε αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Η ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθά ζπλαιιαζζφκελσλ επηρεηξεκαηηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ επφδσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη
Οιιαλδνί αγνξαζηέο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ην θφζηνο θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ελψ
είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ζπλέρηζε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, ε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ εκεξνκεληψλ άθημεο θαη
παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο. Η ηαθηηθή πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο δηαλνκείο – ρνλδξεκπφξνπο – πειάηεο γεληθψο,
απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θαιή ζπλεξγαζία.

Με δεδνκέλε ηελ φρη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ εμαγσγψλ καο ζηελ Οιιαλδία θαη ιακβάλνληαο
σο βάζε ηελ ηαθηηθή ησλ αληαγσληζηψλ καο, ζα πξνηείλακε κία πνιπδηάζηαηε κεζφδεπζε (πνιηηηθφ-εκπνξηθή) πνπ ζε
γεληθέο γξακκέο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
- Γηνξγάλσζε αλά δηαζηήκαηα, ζηελ Οιιαλδία επηρεηξεκαηηθψλ/νηθνλνκηθψλ εκεξίδσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα
ζπδεηνχληαη ζέκαηα φπσο π.ρ. νη επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο, δπλαηφηεηεο ειιελννιιαλδηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.
Με ηελ επθαηξία αλσηέξσ εθδειψζεσλ ζα κεζνδεχνληαη εθεί ζπλαληήζεηο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ Διιήλσλ θαη
Οιιαλδψλ επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία, εθηφο ησλ ακέζσλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, λα εμεηάζνπλ θαη
δπλαηφηεηεο θνηλήο νηθνλνκηθήο ησλ δξάζεο.
-Γεκηνπξγία ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ θαη νιιαλδηθψλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη
νπνίεο νιιαλδηθέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαζπλδέζεηο κε νξγαλσκέλα εθεί δίθηπα δηαλνκήο/πψιεζεο, απφιπηε γλψζε
ησλ ηδηνκνξθηψλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, θαζψο θαη κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο
απαηηήζεηο απηήο.
-Γεκηνπξγία ζηελ νιιαλδηθή αγνξά παξαξηεκάησλ ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνχην πξνο ηνλ ζθνπφ
απεπζείαο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, φρη κφλν ζηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά θαη ζε απηέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ,
θαζφζνλ ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ε εκπνξηθή παξάδνζε ηεο Οιιαλδίαο ζαλ θέληξν δηακεηαθνκηζηηθφ φζν θαη δηαλνκήο
πξνο φιε ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο εθεί αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη δε απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.,
επλννχλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.
- Όζνλ αθνξά ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ήδε δηαθηλνχκελσλ ζηελ νιιαλδηθή αγνξά ειιεληθψλ πξντφλησλ,
ρξεηάδεηαη κεζφδεπζε κίαο νξγαλσκέλεο θαη επξείαο έθηαζεο δηαθήκηζή ησλ ηφζν γηα ηελ θαηεγνξηαθή εθεί εδξαίσζή
ησλ, φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ζην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ νιιαλδηθψλ εηζαγσγψλ.
Δπίζεο, εηδηθή μέπιμνα ενδείκνςται να ληφθεί απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ηεο ρψξαο καο γηα ηελ πποβολή
βιομησανικών πποϊόντων μαρ νέαρ τεσνολογίαρ, πληποφοπικήρ, τηλεπικοινωνιακού ςλικού, ηλεκτπονικήρ βιομησανίαρ,
μησανημάτων και εξαπτημάτων αςτών.
- Πξφζθιεζε Οιιαλδψλ εηζαγσγέσλ θαη δεκνζηνγξάθσλ ζε Γηεζλείο Δκπνξηθέο Δθζέζεηο καο, φπσο π.ρ. ΓΔΘ,
ΓΔΣΡΟΠ, FURNIDEC, MARMIN θιπ.
- πζηεκαηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ καο ζηα νιιαλδηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε θαιιηέξγεηα
ζπρλήο επαγγεικαηηθήο επαθήο κεηαμχ ηνπ ζηελ Υάγε Γξαθείνπ καο ΟΔΤ θαη ησλ αξζνγξαθνχλησλ γηα ζπγθεθξηκέλα
πξντφληα εδψ δεκνζηνγξάθσλ.
3. Σνπξηζκόο
Απφ ηελ Οιιαλδία πξνο ηελ Διιάδα πθίζηαηαη ηζρπξφ ξεχκα επηζθεπηψλ κε πξννξηζκφ θπξίσο ηελ Κξήηε θαη άιια
λεζηά. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην 2009 επηζθέθζεζαλ ηελ Διιάδα 651.440 Οιιαλδνί ηνπξίζηεο (έλαληη
756.940 έηνπο 2008, κε κείσζε 13,9% θαη 737.771 έηνπο 2007), ηνπξηζηηθφ ξεχκα πνπ αληηζηνηρεί ζην πεξίπνπ 4,7%
ησλ ζπλνιηθψο εηζεξρνκέλσλ ζηελ Διιάδα ηνπξηζηψλ.
4. Δπελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα
Οη θπξίαξρνη θιάδνη εμαγσγήο θεθαιαίνπ ζηελ Οιιαλδία, είλαη νη εμήο: Food & Tobacco, Chemicals, Software & IT
Services, Metals, Industrial Machinery & Tools θαη Communications.
Γηα απηνχο ηνπο θιάδνπο, παξαηεξνχκε φηη νη επελδχζεηο ηεο Οιιαλδίαο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο εμήο πεξηνρέο : ηελ
Αζία γηα Chemicals. ηελ Γπηηθή Δπξψπε γηα Software & IT services, γηα Chemicals θαη Food /Tobacco θαη ζηελ
ππφινηπε Δπξψπε γηα Metals θαη Food /Tobacco.
χκθσλα κε ζηνηρεία Οιιαλδηθψλ Τπεξεζηψλ φπσο απηά παξαηίζεληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
Υάγεο αιιά θαη βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ Invest in Greece Agency, ην ζύλνιν ηωλ νιιαλδηθώλ επελδεδπκέλωλ
θεθαιαίωλ (stock) ζηελ Διιάδα έωο 31.12.2008, ήηαλ ηεο ηάμεωο ηωλ 5,983 δηο € (ήηνη ην 21,8% επί ησλ
ζπλνιηθψλ FDI Διιάδα). Οη επελδχζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηνκείο : κεηαθνξψλ & επηθνηλσληψλ (3 δηο €),
κεηαπνίεζεο (1,5 δηο €), ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (713 εθ.€), εκπνξίνπ (620 εθ.€), ινηπψλ ππεξεζηψλ (41
εθ.€), επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ θηεκαηνκεζηηηθά, 32 εθ.€), κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο (17 εθ.€),
ειεθηξ.ελέξγεηαο (3 εθ.€), ηνπξηζκνχ /μελνδνρείσλ (2 εθ.€) θαη αγξνηηθφ ηνκέα (1 εθ.€).
ηελ ρψξα καο δξαζηεξηνπνηνχληαη κεγάιεο νιιαλδηθέο πνιπεζληθέο, φπσο Heineken, Shell, Philips, ABN AMROBANK, Unilever, ING
Η ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία ζηελ Οιιαλδία ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ Invest in Greece θπκαίλεηαη
ζηα εμήο επίπεδα : ηo ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ (stock) κέρξη ηηο 31.12.2008, αλήιζε ζε
1.293,53 εθ €, κε ζπκκεηνρή 24 ειι.επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ. Γεγνλφο παξακέλεη φηη ηα πεξηζψξηα επηρεηξεκαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ βαιθαληθφ ηνκέα είλαη κεγάια φπσο κέζσ ειιελν-νιιαλδηθψλ θνηλνπξαμηψλ θαη
κεηθηψλ επηρεηξήζεσλ ζηα Βαιθάληα.

5. πκκεηνρή Οιιαλδίαο ζηνλ Μεραληζκό ηήξημεο ηεο Διιάδνο.
Σν Κνηλνβνχιην ηεο Οιιαλδίαο κέρξη ηέιε Μαίνπ 2010 θαη ζηα πιαίζηα ζηνπ Μεραληζκνχ ηήξημεο πξνο ηελ Διιάδα
(χςνπο 110 δηο €) απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ, ελέθξηλε ηελ απνδέζκεπζε 4,7 δηζ. επξψ γηα ηελ ρψξα καο. Οη
Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο ραξαθηήξηζαλ ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην «αναγκαίο κακό» γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ επξψ θαη θαη'
επέθηαζε θαη ηεο νιιαλδηθήο νηθνλνκίαο.
Κφκκαηα ηεο νιιαλδηθήο αληηπνιίηεπζεο αληηηάζζνληαη ζην παθέην γηα ηελ Διιάδα, κε ηελ κελ Αξηζηεξά λα πηζηεχεη
φηη κε ηε βνήζεηα νπζηαζηηθά ζψδσληαη νη αλεχζπλεο ηξάπεδεο ελψ ηηκσξείηαη άδηθα ν ειιεληθφο ιαφο, ην δε
εζληθηζηηθφ Κφκκα ηεο Διεπζεξίαο λα πξνηείλεη ηελ έμνδν ηεο Διιάδνο απφ ηελ Δπξσδψλε.
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6. Eθθξεκόηεηα πξνο εηαηξεία «Αξρηξόδνλ» γηα έξγα ζεξάγγωλ Μεηξό Θεζζαινλίθεο
αο γλσξίδνπκε, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο καο κε Γ/λζε «Μεηξφ Θεζζαινλίθεο», φηη θαη’αξρήλ δελ έρεη ππάξμεη
ζπκκεηνρή ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο. Η «Αξρηξφδνλ» κε ηελ «Αθησξ», είραλ
νξηζζεί αλάδνρνη ηνπ έξγνπ ππνζαιάζζηαο νδηθήο αξηεξίαο πνπ ζα ζπλέδεε ηνλ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο κε ηελ πεξηνρή
μελνδνρείνπ «Μαθεδνλία Παιάο». Όκσο, ην έξγν δελ ζπλερίζζεθε, γηαηί πξνβιήζεθαλ θσιχκαηα θαη πεξηνξηζκνί πνπ
αθνξνχλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Σπρφλ ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο ζα πξέπεη κάιινλ λα αθνξνχλ
κε θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, κε ζπλέπεηα ε ελδηαθεξνκέλε εηαηξεία λα δεηά εχινγν ηίκεκα.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑTA
I.
Θεζκηθό Πιαίζην
Δπηπιένλ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ δηέπνληαη απφ κηα αλαιπηηθή ζεηξά
ζπκβαηηθψλ θεηκέλσλ, κε πην ζεκαληηθά ηα εμήο:
πλζήθε Ναπηηιίαο κεηά δύν πξωηνθόιιωλ θαη πξωηνθόιινπ ππνγξαθήο (12.5.1926, ΦΔΚ 320/1926,
έλαξμε ηζρχνο ΦΔΚ 131/1927)
πκθωλία Αεξνπνξηθώλ Μεηαθνξώλ (1947, ΦΔΚ 250/1948)
πκθωλία πιεξωκώλ ( Τπνγξαθή: Υάγε 14/8/1951)
Δκπνξηθή πκθωλία (Αζήλα, 5/2/1953,ΦΔΚ 278/1953, Παξάηαζε: Αζήλα 5-14/7/1955 ΦΔΚ 302/1956 θαη
Δκπνξηθή ζπκθωλία δη’ αληαιιαγήο επηζηνιώλ Αζήλα, 16/5/1956 - 23/6/1956 ΦΔΚ 263/1956)
πκθωλία Απαιιαγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Αεξνπνξηθώλ Δπηρεηξήζεωλ (1951, ΦΔΚ 115/1952)
πκθωλία πεξί ακνηβαίαο απαιιαγήο θνξνινγίαο νξηζκέλωλ θεξδώλ πξνεξρνκέλωλ εθ λαπηηιηαθώλ
δηεζλώλ επηρεηξήζεωλ (1951, ΦΔΚ 115/28.4.1952)
Δκπνξηθή πκθωλία Διιάδνο θαη θξαηώλ BEΝELUX (9/3/1960, ΦΔΚ 128/1963) θαη πκπιεξωκαηηθή ηεο
πκθωλία δη’ αληαιιαγήο επηζηνιώλ (30/10/1961,ΦΔΚ 128/1963)
πκθωλία επί ηωλ Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ (1966, ΦΔΚ 91/Α/1966)
πκθωλία Οδηθώλ Μεηαθνξώλ κεηαμύ Διιάδνο θαη Κάηω Υωξώλ (1973, ΦΔΚ 162/1974)
Μλεκόλην Καηαλόεζεο κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Διιάδνο θαη Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεωλ ηεο Οιιαλδίαο (ΦΔΚ62/1.4.1985)Τπεγξάθε ζηελ Υάγε ζηηο 29.2.1984
Μλεκόλην Καηαλόεζεο ΤΠΔΥΩΓΔ Διιάδνο θαη Οιιαλδίαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο (5.2.1985)
πκθωλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο θαη Απνηξνπήο ηεο Φνξνδηαθπγήο ελ ζρέζεη πξνο ηνπο
θόξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ κεηά ηνπ πξωηνθόιινπ απηήο
(1981, N.1455/1984, ΦΔΚ
89/Α/18.6.1984). ηηο 18.1.2006 ππεγξάθε Πξσηφθνιιν ηξνπνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πκθσλίαο, ην νπνίν εηέζε
ζε ηζρχ απφ 1.7.2006 (N3464/2006, ΦΔΚ124/Α/16-6-06).
ην πιαίζην ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο ηεο ΓΓ ΓΟ&Α κε ηελ Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε
Ακπέινπ θαη Οίλνπ θαη ην χλδεζκν Διιεληθψλ Θαιαζζνθαιιηεξγεηψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο θαη
πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ αλσηέξσ θιάδσλ ζηελ αγνξά ηεο Οιιαλδίαο.
Ι.
Πίλαθαο
Δκπνξηθέο Ρνέο Διιάδνο-Οιιαλδίαο

(ζε
εθ.€)

2006

2007

2008

2009

%
Μεηαβνιή
09/08

%
Μεη/βνιή

Ιαλεπη

Iαλεπη

‘09

’10

’10/09

Iαλ-επη

Διι. Δμαγ.

360,3

344,1

402

372,6

-7,3%

283,7

281,1

-0,9%

Διι. Δηζαγ.

2.614,9

2.769,9

2.807

2.575,7

-8,2%

1.900,4

1.868,1

-1,7%

Δκπνξ.Ιζνδ.

–2.254,58

-2.425,8

-2.405

-2.203,1

-8,4%

-1616,7

-1.587

-1,83

2.975,2

3.114,05

3.209

2.948,3

-8,1%

2.184,1

2.149,2

-1,6%

13,78%

12,42%

14,32%

14,46%

-

14,9%

15%

-

Όγθνο
Δκπνξίνπ
Κάι.Δηζαγ. από
Δμαγ. (%)

Πεγή: EΛΣΑΣ, Δπεμεξγαζία : B4
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Β. Οηθνλνκία ηεο Οιιαλδίαο
1. Γεληθά
Δπί ζεηξάλ εηψλ, ε Οιιαλδία δηέζεηε νηθνλνκία αηρκήο, κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη ζρεηηθά θαιή θαηαλνκή
εηζνδεκάησλ. Σν ΑΔΠ (Ιζνδχλακεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο/ΡΡΡ) ηνπ 2010 ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 588,2 δηο € κε θαηά
θεθαιήλ ΑΔΠ (ΡΡΡ) 35.400 €. Ωζηφζν, ε ρψξα επεξεάζζεθε πνιχ ζθιεξά απφ ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη
επιήγε απφ ηελ χθεζε ήδε απφ ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2008. Αξλεηηθή ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ην 2009, ην δε
2010 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5%, ελψ γηα ην 2011 αλακέλεηαη ξπζκφο αλάπηπμεο 2%, ζχκθσλα κε ηελ νιιαλδηθή
ππεξεζία αλάιπζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο CPB. Η αλεξγία αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη ζην 5% ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ, ην 2011. Ο πιεζσξηζκφο πεξί ην 1,25% ην 2010, ππνινγίδεηαη ζε 1,5% ην 2011. Σν ηζνδχγην
ζπλαιιαγψλ αλακέλεηαη λα βειηησζεί απφ -5,8% ηνπ ΑΔΠ ην 2010 ζην -4,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2011.
Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, απφ 6,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2010, αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη πηψζε θαη λα θπκαλζεί ζε 4,9%
ηνπ ΑΔΠ ην 2011 θαη ζε 2,9%, ην 2015. Καη’ εγθχξνπο αλαιπηέο ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο Οιιαλδίαο επξίζθνληαη ”ζε
θφθθηλν” σο πξνο ην Δπξσπατθφ χκθσλν ηαζεξφηεηνο. Η Οιιαλδία βξίζθεηαη ζε χθεζε. Η ζνβαξή παγθφζκηα
δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, επεξεάδεη ηελ Οιιαλδία θπξίσο κέζσ ησλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο ήηαλ αλέθαζελ ν θηλεηήξηνο
κνριφο ηεο νιιαλδηθήο νηθνλνκίαο.
Η θαηά 18 δηο € κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ζα θαηαζηεί εθηθηή κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξμνπλ δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο πνιηηηθήο θαη ζα απνηειέζεη επίηεπμε θαη απνηέιεζκα ησλ ήδε εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθψλ, φπσο ρακειφηεξεο
δαπάλεο γηα ηελ αλεξγία, απνθαηάζηαζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ θνξνινγία ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη εληζρπκέλα
θνξνινγηθά έζνδα απφ ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδνπλ απμαλφκελε θεξδνθνξία (απηφκαηε θνξνιφγεζε
θιίκαθαο).
Η Οιιαλδία δηαζέηεη έλα θαιά νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Κπξίαξρε είλαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ε ρεκηθή
βηνκεραλία θαη ε θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εηδψλ. Η γεσξγία ηεο είλαη επίζεο ηδηαίηεξα παξαγσγηθή. Δθηφο απφ
δεκεηξηαθά, ιαραληθά θαη θξνχηα, ε αλζνθνκία δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία. Ιδηαίηεξα ε
θαιιηέξγεηα ηνπιηπψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε. Η θηελνηξνθία θαη θπξίσο ε γαιαθηνθνκία ραξίδνπλ ζηε ρψξα ην
θαιφ φλνκα γηα ηα πεξίθεκα νιιαλδηθά ηπξηά θαη θαζέξηα. Παξφιν πνπ ε νιιαλδηθή γεσξγία απαζρνιεί κφλν ην 4%
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, παίδεη κεγάιν ξφιν ζηηο εμαγσγέο. Η Οιιαλδία είλαη κεηά ηηο ΗΠΑ θαη ηε Γαιιία ν 3νο
κεγαιχηεξνο παγθνζκίσο εμαγσγέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Φπζηθέο πεγέο : Η Οιιαλδία δηαζέηεη πεγέο κε θπζηθφ αέξην, ηδηαίηεξα ζηελ Βφξεηα Θάιαζζα, νη νπνίεο επαξθνχλ
γηα λα θαιχςνπλ έλα κέξνο απφ ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο. ηελ παγθφζκηα θιίκαθα, ε Οιιαλδία βξίζθεηαη 5ε ζηελ
παξαγωγή θπζηθνύ αεξίνπ. Δπηπιένλ, ζηα ζχλνξα κε ηελ Γεξκαλία βξίζθνληαη κηθξέο πεηξειαηνπεγέο.
Βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ην 2011, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιήςε δηαθφξσλ κέηξσλ. Γηα ηελ
εμπγίαλζή θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέπνληαη ήδε ηα πξψηα κέηξα πνπ ζα νδεγήζνπλ
ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο. Καηά ην 2011, ζα θαηαβιεζνχλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη επηπιένλ δαπάλεο πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο
νηθνλνκίαο ζα κεησζνχλ ζηαδηαθά θαη ζα μεθηλήζεη ε απνηακίεπζε. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελζσκαηψλνληαη νη ήδε
ζπκθσλεκέλεο πεξηθνπέο χςνπο 1,8 δηο €. χκθσλα κε ηα πξνγλσζηηθά, θαηά ην 2011, ζα θαηαγξαθεί αχμεζε ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο θαη ζα αλέιζεη ζε 406 δηζεθαηνκκχξηα επξψ (66% ηνπ ΑΔΠ) πεξίπνπ, έλαληη 382 δηζεθαηνκκπξίσλ
επξψ, θαηά ην 2010, ελψ ην έιιεηκκα πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ζεκαληηθά θαηά ην 2011, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ
θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ησλ απνηακηεχζεσλ, παξακέλνληαο φκσο, ζην 4% ηνπ ΑΔΠ, αξθεηά πςειφ, γηα ηα νιιαλδηθά
δεδνκέλα. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζα είλαη εκθαλείο γηα πνιχ θαηξφ, αθφκε θαη κεηά ηελ αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο. Καηά ην 2011, ε νιιαλδηθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα απμεζεί κε 1,5% ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη
κεηά ηελ ηζηνξηθή ζπξξίθλσζε χςνπο 4% πνπ ζεκεηψζεθε ην 2009, ην 2010 θαη 2011 ζα παξνπζηάζεη ζρεηηθά
ζπγθξαηεκέλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Βέβαηα, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηεο αβεβαηφηεηεο.
Αθφκε, θαηά ην 2010 θαη 2011, ακειεηέα ζα είλαη ε αχμεζε ησλ εμφδσλ, ελψ αλακέλεηαη κηθξή κείσζε ηεο
αγνξαζηηθήο δχλακεο.
2. Δπαλέλαξμε εμνξύμεωο πεηξειαίνπ ζηελ ΒΓ Οιιαλδία.
Η επαλέλαξμε εμνξχμεσο πεηξειαίνπ ζην Schoonebek Βνξεηνδπηηθήο Οιιαλδίαο (1/2011), αθνξά εθκεηάιιεπζε
πεηξειατθνχ θνηηάζκαηνο, κεγέζνπο ππνινγηδνκέλνπ ζε 1 δηο βαξέιηα θαη ζεσξνπκέλνπ σο ην κεγαιχηεξν ηεο ΒΓ
Δπξψπεο.Μεηαμχ εηψλ 1948-1996, ε Οιιαλδηθή Δηαηξεία Πεηξειαίνπ (ΜΑΜ) αληινχζε πεηξέιαην απφ ηελ πεξηνρή,
ρξεζηκνπνηψληαο παξσρεκέλε ηερλνινγία. Σν 1996, ε εηαηξεία δηέθνςε ηελ άληιεζε, θαζφηη ην πεηξέιαην ήηαλ
ηδηαίηεξα παρχξεπζην θαη ε άληιεζή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηφηε ηηκέο πεηξειαίνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά είρε θξηζεί σο
κε επηθεξδήο. Μέζσ αλαπηπρζείζαο λέαο ηερλνινγίαο κε ρξήζε “ελέζεσλ αηκνχ”, ε εμφξπμε θαηέζηε επθνιψηεξε θαη
ιφγσ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θεξδνθφξα. Η εηαηξεία πξνζβιέπεη ζε άληιεζε 19 δηο ιίηξσλ ηα επφκελα 25
ρξφληα ελψ ε εμφξπμε αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη πεξί ηηο 80 ζέζεηο εξγαζίαο. Σα έζνδα ππνινγίδνληαη λα
μεπεξάζνπλ ηα 10 δηο €, ην 60% ησλ νπνίσλ ζα θαηαιήμεη ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο κέζσ θνξνινγίαο. Ωζηφζν, παξά
ηελ ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο, 600 εθαη.βαξέιηα εθηηκάηαη φηη ζα κείλνπλ αλεθκεηάιιεπηα.
3. Δμωηεξηθό Δκπόξην Oιιαλδίαο
Δμαγσγηθά πξντφληα : Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο, ρεκηθά, πεηξέιαην, είδε δηαηξνθήο
Δηζαγφκελα πξ/ληα : Μερ/καηα θαη εμνπιηζκφο νρεκάησλ, ρεκηθά, πεηξέιαην, είδε δηαηξνθήο, ξνπρηζκφο
Αγνξέο εμαγσγψλ : Γεξκαλία 25,4%, Βέιγην 12,49%, Γαιιία 9,27%, Ηλσκέλν Βαζίιεην 8,17%, Ιηαιία 5,07% (2009)
Αγνξέο εηζαγσγψλ : Γεξκαλία 17,16%, Κίλα 11,58%, Βέιγην 8,68%, ΗΠΑ 7,7%, Ηλσκέλν Βαζίιεην 5,72%, Ρσζία
4,47%, Γαιιία 4,4% (2009).
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Η Οιιαλδηθή νηθνλνκία αλέθαζελ βαζίδεηαη ζην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη είλαη απφ ηηο πιένλ αλνηθηέο νηθνλνκίεο ζηνλ
θφζκν. Σν Ρφηεξληακ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν επξσπατθφ ιηκέλα ράξε ζηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε. Η έιιεηςε
θπζηθψλ πφξσλ θαη πξψησλ πιψλ, έθαλαλ ηελ νιιαλδηθή νηθνλνκία κεηαπνηεηηθή, κε παξαγσγηθφ ηνκέα εμαξηψκελν
απφ ηηο εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο, ελψ γλψξηζε κεγάιε πηψζε απφ ηελ αξρή ηεο
θξίζεο (-16% ζηηο εμαγσγέο θαη -13% ζηηο εηζαγσγέο), παξακέλεη καδί κε ηηο βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηνλ
ηνκέα ππεξεζηψλ, απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο νιιαλδηθήο νηθνλνκίαο.
4. Δπελδύζεηο - ΞΑΔ
Η Οιιαλδία, ε νπνία ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα ζηαπξνδξφκη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζεσξείηαη κία εθ ησλ δπλεηηθά
επηηπρέζηεξσλ επηινγψλ γηα ηελ ζχζηαζε έδξαο κε δξαζηεξηφηεηεο παλεπξσπατθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο: απφ ηελ
πξψηε πνιπεζληθή εηαηξία (ηελ νιιαλδηθή VOC), έσο ηηο κεηαγελέζηεξεο εηαηξίεο, φπσο νη Shell, Unilever, Philips,
IKEA, EADS θαη ING πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ Οιιαλδία σο έδξα ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ θεληξηθψλ γξαθείσλ
ηνπο, εηαηξίεο πην πξφζθαηεο ζρεηηθά ίδξπζεο, φπσο νη Nike, Tata, Sabic, Sara Lee, Starbucks θαη Cisco έρνπλ ηα
θεληξηθά επξσπατθά γξαθεία ηνπο ζηελ Οιιαλδία.
Η Οιιαλδία ζεσξείηαη θφκβνο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαιηήξην γηα ηελ δηθηχσζε θαη επηηπρία πνιιψλ
μέλσλ επηρεηξήζεσλ, κε αληηθείκελν νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ δηεζλνχο εκβέιεηαο. Ο δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο
ρψξαο θαη ε ζπλέπεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη νη μέλεο εηαηξίεο, ηφζν απφ ην νιιαλδηθφ θξάηνο, φζν θαη απφ
ηνπο Οιιαλδνχο επηρεηξεκαηίεο-ζπλεηαίξνπο, δηαζθαιίδνπλ ηηο επελδχζεηο ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ,
πνπ επηιέγνπλ ηελ νιιαλδηθή αγνξά σο «ζηξαηεγείν». Πξάγκαηη, ε Οιιαλδία θαηέρεη ηελ 6ε ζέζε δηεζλψο, ηφζν φζνλ
αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα, φζν θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ακηγψλ νιιαλδηθψλ, ή joint
επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε εηθφλα νηθνλνκηθήο δχλακεο.
Αλ θαη ην 2008 ήηαλ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, δχζθνιν έηνο, ε Οιιαλδηθή Τπεξεζία Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ππνζηήξημε
182 μέλα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, αμίαο 667 εθαη.€, ηα νπνία πξνβιέπεην λα δεκηνπξγήζνπλ 3.300 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο.
Σα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηηο Η.Π.Α. ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2008. Πεξίπνπ
40% ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνέξρνληαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, αληηζηνηρία πνπ αλαινγεί ζην 80%
ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ θαη ζην ήκηζπ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Πιένλ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηίδνληαη κε κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο, απφ ηα νπνία δχν
ηξίηα πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αζία, ελψ άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ απφ ηε Β. Ακεξηθή. ε ζρέζε κε ην 2007, θαηαγξάθεηαη
κείσζε ζηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Παξά ηαχηα, ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ
επελδχζεσλ είλαη ζαθψο πςειφηεξνο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία. Σα πεξηζζφηεξα επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο φπσο ε Κνξέα, νη Η.Π.Α. θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
/ΓΒ
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