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Άμεσες ξένες επενδύσεις και πολυεθνικές εταιρείες στην   Ολλανδία. 

 

Σε έκδοση του Κέντρου Εξειδίκευσης για την Παγκοσμιοποίηση της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ολλανδίας που ανατέθηκε από το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, 

αναλύονται βασικές τάσεις, στοιχεία και εξελίξεις (διεθνές εμπόριο, σύνθεση εμπορίου, 

εμπορικοί εταίροι, κύριες αγορές των ενδιάμεσων αγαθών, επενδύσεις) που σχετίζονται 

με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην εμπορική ατζέντα της κυβέρνησης. 

Ειδικότερα όσον αφορά στις εσωτερικές και εξωτερικές επενδυτικές ροές σημειώνονται 

τα εξής: 

Επί σειρά ετών, η Ολλανδία ανήκει στην κορυφή του κόσμου από την άποψη της αξίας 

των άμεσων ξένων επενδύσεων. Αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των πολυεθνικών 

που λειτουργούν στην Ολλανδία και από τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται σε 

αυτές. Η προσέλκυση επενδύσεων οφείλεται στην στρατηγική της θέση ως πύλης της 

Ευρώπης για τις ευρωπαϊκές αγορές, στο ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα, στο άριστα 

μορφωμένο εργατικό δυναμικό, στις άριστες υποδομές, στην υψηλή αποδοτικότητα των 

εργαζομένων. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) πραγματοποιούνται όταν μια εταιρεία 

ιδρύει μια θυγατρική στο εξωτερικό, (greenfield ΑΞΕ) ή εξαγοράζει μια τοπική εταιρεία 

(brownfield ΑΞΕ). Αυτές οι επενδύσεις πραγματοποιούνται συνήθως από πολυεθνικές 

εταιρείες. Οι άμεσες επενδύσεις αποτελούνται από μετοχικό κεφάλαιο, συμμετοχές σε 

εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό ή δανειοδότηση. Οι χρηματοοικονομικές αυτές ροές 

καταγράφονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας.  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος επενδυτικός εταίρος της Ολλανδίας. Το 2018 οι 

συνολικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ολλανδία ήταν 621 δις  ευρώ ενώ οι συνολικές 

ολλανδικές επενδύσεις στις ΗΠΑ ήταν 805 δις ευρώ. Οι ξένες πολυεθνικές θυγατρικές 

που λειτουργούν εντός των ολλανδικών συνόρων ελέγχονται κυρίως από μία μητρική 

των ΗΠΑ. Το 2016, αυτό ίσχυε για 2.820 πολυεθνικές. Μια άλλη χώρα που ξεχωρίζει 

από την άποψη αυτή είναι το Ην. Βασίλειο. Το Ην. Βασίλειο είναι μία από τις λίγες 

χώρες που επέκτεινε τις επενδύσεις του το 2018. 

Το 2016, συνολικά 23.145 ξένες και ολλανδικές πολυεθνικές δραστηριοποιήθηκαν στην 

Ολλανδία. Με πάνω από 2,1 εκ. απασχολούμενους, αυτές οι πολυεθνικές 

αντιπροσώπευαν το 38% της συνολικής απασχόλησης στην επιχειρηματική 

οικονομία. Επιπλέον, αντιπροσωπεύουν το 80% με 90% του διεθνούς εμπορίου αγαθών 

και υπηρεσιών και επομένως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ολλανδική 

οικονομία. Μεταξύ του 2010 και του 2016, το μερίδιο των πολυεθνικών υπό τον έλεγχο 

της Ολλανδίας μειώθηκε από 56% σε 43%. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των 

εργαζομένων που εργάζονται σε μια ολλανδική πολυεθνική έχει αυξηθεί σταθερά. Οι 

ολλανδικές πολυεθνικές λειτουργούν επίσης ως ξένοι επενδυτές στο εξωτερικό. Ειδικά 
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στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ολλανδικές 

πολυεθνικές έχουν μεγάλο αριθμό θυγατρικών.   

Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (DNB) καταγράφει και δημοσιεύει στοιχεία 

μακροοικονομικού επιπέδου σχετικά με τις διμερείς επενδύσεις της Ολλανδίας.  Το 

ετήσιο συνολικό ποσό των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία οκτώ 

χρόνια ήταν περίπου 200 δις ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το 2018 η διεθνής επενδυτική θέση 

της Ολλανδίας ανήλθε σε 4,9 τρις ευρώ σε εξωτερικές επενδύσεις και σε 3,9 τρις ευρώ 

σε εισερχόμενες επενδύσεις.   

Η επενδυτική θέση παρουσίασε αξιοσημείωτη πτώση το 2018 που σχετίζεται κυρίως με 

το κλείσιμο μιας συγκεκριμένης οντότητας ειδικού σκοπού (Special Purpose Entities -

SPE). 

Οι σημαντικότεροι επενδυτικοί εταίροι της Ολλανδίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 

Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τις εξωτερικές επενδύσεις της 

Ολλανδίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία πρόσφατα έχουν αποκτήσει 

μεγαλύτερη σημασία ενώ οι ολλανδικές επενδύσεις στο Λουξεμβούργο έχουν 

μειωθεί. Οι ξένες (εσωτερικές) επενδύσεις στην Ολλανδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

σημείωσαν σημαντική μείωση το 2018. Πολλές πηγές των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν 

πρόσφατα ότι η Ολλανδία αποφεύγεται ολοένα και περισσότερο από αμερικανικές 

πολυεθνικές. Η πτώση των επενδύσεων από τις ΗΠΑ μπορεί να εξηγηθεί από ένα 

συνδυασμένο σύνολο παραγόντων: μείωση του φόρου επί των κερδών των ΗΠΑ ( νόμος 

του 2017: φορολογικές περικοπές και θέσεις εργασίας), μερικά προτεινόμενα μέτρα για 

τον περιορισμό των επενδύσεων των “εταιριών γραμματοκιβωτίου” στην Ολλανδία και 

αυστηρότεροι φορολογικοί κανόνες για τους εκπατριζόμενους. 

Όσον αφορά στις επενδύσεις, οι χώρες προορισμού περιλαμβάνουν το Λουξεμβούργο, 

την Ιρλανδία, τις Βερμούδες, την Ελβετία, το Βέλγιο και το Κουρασάο. Αυτό σχετίζεται 

με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των οντοτήτων ειδικού σκοπού 

(SPE). Οι SPE είναι θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην 

Ολλανδία και λειτουργούν ως διασυνοριακοί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

μεταξύ διαφόρων σύνθετων οντοτήτων του ομίλου στον οποίο λειτουργούν. Εκτελούν 

τεράστιες συναλλαγές εσόδων και περιουσιακών στοιχείων οι οποίες δεν έχουν σχέση με 

τις παραγωγικές τους δραστηριότητες στην Ολλανδία. 

Ο σημαντικός ρόλος των SPE αντικατοπτρίζεται στη διανομή των εσωτερικών 

επενδύσεων μεταξύ των διάφορων τομέων. Το μερίδιο των ξένων επενδύσεων στις 

ολλανδικές τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες ανερχόταν στο 80% των συνολικών 

επενδύσεων, παρόλο που το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελαφρά από το 2011, όταν ήταν 

84%. Το Υπουργείο Οικονομικών της Ολλανδίας θέλοντας να απαλλαγεί από την εικόνα 

της χώρας ως φορολογικός παράδεισος για μεγάλες πολυεθνικές, πρότεινε διάφορες 



3 
 

αλλαγές που αποσκοπούν να καταστήσουν την Ολλανδία λιγότερο ελκυστική για τέτοιες 

δραστηριότητες. Μην λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη ροή των επενδύσεων, οι 

περισσότερες επενδύσεις προς το εσωτερικό είναι στις ολλανδικές βιομηχανίες εξόρυξης 

και λατομείων και στη βιομηχανία πετρελαίου και χημικών, ακολουθούμενες από τη 

βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού. Αυτές οι συνδυασμένες επενδυτικές ροές 

(χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που επενδύονται στον τραπεζικό και 

ασφαλιστικό τομέα) έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών: 

από 483 δις ευρώ το 2011 σε 915 δις ευρώ το 2018.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επενδύσεις από το Ην. Βασίλειο αυξάνονται από το 2016 και 

το 2018 το Ην. Βασίλειο ήταν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ολλανδία. Αυτό 

είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο, δεδομένης της μείωσης των διμερών επενδύσεων μεταξύ 

του Ην. Βασιλείου και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιούνιο του 2016, τον 

μήνα του δημοψηφίσματος του Brexit. Ως εκ τούτου, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της 

επερχόμενης εξόδου του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ, η Ολλανδία φαίνεται να αποκομίζει 

οφέλη από τις αυξημένες επενδύσεις από τη χώρα αυτή. Το 2018, οι επενδύσεις του Ην. 

Βασιλείου στην Ολλανδία ήταν στο ανώτατο επίπεδό τους για οκτώ χρόνια (422 δις 

ευρώ). Αντιστρόφως, οι επενδύσεις της Ολλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 

στο ήμισυ μεταξύ 2016 και 2017. Το 2018 σημειώθηκε απόσυρση επενδύσεων από το 

Ηνωμένο Βασίλειο ύψους 11 δις ευρώ. 

 

Πολυεθνικές εταιρείες στην Ολλανδία 

Τα αριθμητικά στοιχεία μακροοικονομικού μεγέθους της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ολλανδίας παρέχουν μια επισκόπηση της συνολικής αξίας των διμερών ροών άμεσων 

ξένων επενδύσεων. Απτοί δείκτες αυτών των επενδύσεων και των επιπτώσεών τους στην 

ολλανδική οικονομία είναι ο αριθμός των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην 

Ολλανδία, το μερίδιό τους στο διεθνές εμπόριο της Ολλανδίας και ο αριθμός των 

απασχολουμένων στις επιχειρήσεις αυτές. Προηγούμενες έρευνες της Στατιστικής 

Υπηρεσίας έδειξαν ότι το 2016 οι πολυεθνικές ήταν υπεύθυνες για το 30% του συνόλου 

των 635 δις ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ολλανδική οικονομία που επιπρόσθετα 

δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη.  

Το 2016 - τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία είναι για αυτό το έτος - συνολικά 23.145 

πολυεθνικές δραστηριοποιούνταν στην ολλανδική επιχειρηματική οικονομία, 

αντιπροσωπεύοντας το 2% του επιχειρηματικού πληθυσμού. Περίπου το 43% είχε 

ολλανδική μητρική εταιρεία. Το μερίδιο αυτό έχει μειωθεί από το 2010, όταν το 56% των 

πολυεθνικών στην Ολλανδία ήταν υπό ολλανδικό έλεγχο. Παρά τη μείωση αυτή του 

αριθμού των ολλανδικών πολυεθνικών επιχειρήσεων, σημειώθηκε σταθερή αύξηση της 

απασχόλησης στις εν λόγω εταιρείες. Συνολικά, αυτές οι πολυεθνικές - τόσο ξένες όσο 
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και ολλανδικές - παρείχαν πάνω από 2,1 εκ. θέσεις εργασίας το 2016. Η απασχόληση 

στις πολυεθνικές αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με το 2010 ενώ σε ολόκληρη την 

ολλανδική οικονομία - συμπεριλαμβανομένων των μη πολυεθνικών - ο αριθμός των 

απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 5,3% μεταξύ 2010 και 2016.  

Όπως όσον αφορά στις εισερχόμενες επενδύσεις, οι Η.Π.Α. είναι επίσης ο μεγαλύτερος 

επενδυτικός εταίρος όσον αφορά στον αριθμό των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται 

στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία υπήρχαν περίπου 2.820 επιχειρήσεις που ελέγχονταν από 

τις ΗΠΑ. Μία σημαντική αύξηση (+260) παρατηρήθηκε μεταξύ του 2013 και του 2016. 

Υπάρχουν επίσης στην Ολλανδία πολλές γερμανικές θυγατρικές (2.150) και βρετανικές 

(1.310). Μια άλλη εντυπωσιακή εξέλιξη είναι η αύξηση του αριθμού των εταιρειών που 

τελούν υπό τη βελγική και κινεζική διοίκηση από το 2013. Ο αριθμός των κινεζικών 

πολυεθνικών αυξήθηκε από 315 σε 465. Περίπου οι μισές από τις κινεζικές εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στο ολλανδικό χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Το μερίδιο των 

κινεζικών εταιρειών έχει επίσης αυξηθεί στις υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς, 

στις υπηρεσίες πληροφορικής και επιχειρήσεων συμβούλων διαχείρισης. Τέλος, ο 

αριθμός των εργαζομένων που εργάζονται για μια ιαπωνική μητρική εταιρεία αυξήθηκε 

σημαντικά το 2016 λόγω της απόκτησης μιας μεγάλης ολλανδικής επιχείρησης. 

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των επιχειρήσεων που ελέγχονται από πιο 

απομακρυσμένες χώρες έχει αυξηθεί. Το 2013, περίπου 105 ολλανδικές εταιρείες 

ελέγχονταν από μια χώρα ASEAN-5 (Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και 

Βιετνάμ). Ειδικότερα, οι εταιρείες της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας αύξησαν την 

επιρροή τους στην Ολλανδία. Ο αριθμός των ολλανδικών εταιρειών υπό τον έλεγχο των 

χωρών του Περσικού Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αυξήθηκε ελαφρά μεταξύ 2013 και 2016: από 65 σε 85. Τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ αυτών των εταιριών 

ακολουθούμενα από τη Σαουδική Αραβία (15) και το Κουβέιτ (10). Οι εταιρείες που 

τελούν υπό τον έλεγχο των χωρών της Βόρειας Αφρικής είναι σχεδόν όλες υπό την 

αιγυπτιακή διοίκηση.  

Οι περισσότερες πολυεθνικές (αλλοδαπές και ολλανδικές) δραστηριοποιούνται στον 

τομέα του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου (8.425), στις εξειδικευμένες 

επιχειρηματικές υπηρεσίες (3.990) και στον τομέα της μεταποίησης (3.520). Υπάρχουν 

έντονες διαφορές μεταξύ των ολλανδικών και των ξένων πολυεθνικών. Για παράδειγμα, 

οι ξένες πολυεθνικές είναι σχετικά πιο δραστήριες στον τομέα της πληροφορικής και 

επικοινωνιών εκτός από το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο από ότι οι ολλανδικές 

πολυεθνικές. Οι ολλανδικές πολυεθνικές αντιπροσωπεύονται καλύτερα στις 

κατασκευαστικές, βιομηχανικές και στις εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες. Οι 

δείκτες αυτοί παρέμειναν σχετικά σταθεροί, όχι μόνο μεταξύ των ομάδων αλλά και κατά 

την περίοδο μεταξύ 2010 και 2016.  
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Αν και η πλειονότητα των πολυεθνικών - ολλανδικών και ξένων - δραστηριοποιούνται 

στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στον τομέα των υπηρεσιών δεν κυριαρχούν οι 

πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιπροσώπευαν το 3% περίπου των 250.000 

εταιρειών στον κλάδο αυτό το 2016. Επίσης, στις εξειδικευμένες υπηρεσίες των 

επιχειρήσεων, οι 4.000 πολυεθνικές αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1% όλων των 

εταιρειών. Με περίπου 5%-10%, το μερίδιο των πολυεθνικών είναι ελαφρώς υψηλότερο 

στον τομέα της μεταποίησης, της παροχής ενέργειας και της διαχείρισης των υδάτων και 

των αποβλήτων. Το 2016, το μεγαλύτερο μερίδιο των πολυεθνικών ήταν στον κλάδο 

εξόρυξης και λατομείων (26%).  

Το 2016, οι πολυεθνικές ήταν υπεύθυνες για το 38% της συνολικής απασχόλησης στην 

Ολλανδία. Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε κατά 4% από το 2010.  Όσον αφορά τις θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται στην Ολλανδία, υπάρχουν πολλές μεγάλες διαφορές 

μεταξύ ολλανδικών και ξένων πολυεθνικών. Ιδιαίτερα οι ολλανδικές πολυεθνικές είναι 

σημαντικοί εργοδότες στους τομείς “μίσθωση” και “άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες” 

καθώς το ένα τρίτο όλων των απασχολουμένων σε ολλανδικές πολυεθνικές 

δραστηριοποιούνταν σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, το ένα τέταρτο όλων των ατόμων 

που απασχολούνταν στις ολλανδικές πολυεθνικές εργάζονταν στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο και το ένα έβδομο στη μεταποίηση. Παρόλο που περίπου το 41% των ξένων 

πολυεθνικών δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτό ισχύει για 

περίπου το 31% του εργατικού τους δυναμικού. Το μέσο εργατικό δυναμικό στον τομέα 

αυτό είναι συνεπώς μικρότερο στις ξένες πολυεθνικές από ότι στη μέση ολλανδική 

πολυεθνική στον ίδιο τομέα. Το αντίστροφο ισχύει για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και 

τις υπηρεσίες τροφίμων, όπου οι ξένες πολυεθνικές είναι σχετικά μεγαλύτεροι εργοδότες 

από τις ολλανδικές.  

Πάνω από το ένα τρίτο των περισσότερων από ένα εκατομμύριο εργαζομένων στον 

τομέα της μίσθωσης και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών απασχολούνταν από 

ολλανδική πολυεθνική. Ένας στους οκτώ απασχολείται από μια ξένη πολυεθνική. Οι 

ολλανδικές πολυεθνικές δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης στον 

ενεργειακό εφοδιασμό. Σχεδόν το 43% του συνόλου του εργατικού δυναμικού στον 

τομέα αυτό απασχολείται από αυτό το είδος πολυεθνικών. Οι ξένες πολυεθνικές 

κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην απασχόληση των (σχετικά μικρών) τομέων των 

ορυχείων και λατομείων καθώς και στον μεταποιητικό τομέα. 

Εκτός από τη σχετικά μεγάλη συμμετοχή πολυεθνικών στην ολλανδική αγορά εργασίας, 

ο κύριος όγκος του διεθνούς εμπορίου διεξάγεται για λογαριασμό τους. Ενώ οι 

πολυεθνικές αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% της συνολικής επιχειρηματικής οικονομίας, 

το 2017 ευθύνονταν για το 81% των εισαγωγών και το 82% των εξαγωγών αγαθών. Οι 

αλλοδαπές πολυεθνικές αντιπροσωπεύουν το 56% των συνολικών εισαγωγών και το 53% 

των συνολικών εξαγωγών αγαθών έναντι 25% και 29% αντίστοιχα μεταξύ των 

πολυεθνικών ολλανδικών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση του διεθνούς εμπορίου 
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υπηρεσιών, αυτό το μοτίβο είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο με τις πολυεθνικές να 

αντιπροσωπεύουν το 90% των εισαγωγών υπηρεσιών και το 88% των εξαγωγών 

υπηρεσιών το 2017. Οι ξένες πολυεθνικές ήταν υπεύθυνες για το 70% των εισαγωγών 

υπηρεσιών και για το 62% των εξαγωγών υπηρεσιών. 

 

Δραστηριότητα ολλανδικών πολυεθνικών στο εξωτερικό 

Μια από τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες πολιτικής στο εμπορικό πρόγραμμα του 

Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Επενδύοντας στις παγκόσμιες προοπτικές» έγκειται 

στην επέκταση της διεθνούς παρουσίας της Ολλανδίας σε επιλεγμένες περιοχές και 

χώρες για παράδειγμα μέσω εμπορικών αποστολών και υπηρεσιών υποστήριξης 

επιχειρήσεων. Στόχος του Υπουργείου Εξωτερικών είναι να εδραιώσει και να εμβαθύνει 

τις σχέσεις με τις καθιερωμένες αγορές όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ ή το Ηνωμένο 

Βασίλειο και επιπλέον, η διατήρηση ισχυρότερων σχέσεων με αναδυόμενες αγορές όπως 

η Κίνα, οι χώρες ASEAN-5, η Ινδία και η Βραζιλία.  

Οι ολλανδικές πολυεθνικές εταιρείες πραγματοποιούν ξένες επενδύσεις αποκτώντας 

μερίδια σε ξένη εταιρεία ή ιδρύοντας θυγατρική στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλές 

ολλανδικές εταιρείες στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γερμανία, στην Γαλλία, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικά η Γερμανία και η Γαλλία 

παρέμειναν στην κορυφή με 542 και 296 νέες ολλανδικές θυγατρικές αντίστοιχα μεταξύ 

2010 και 2016. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, σημειώθηκε μείωση στις ολλανδικές 

θυγατρικές στο Βέλγιο (-134), στην Πολωνία (-111) και στην Κίνα (-100). Στην 

Κίνα, ολλανδικές εταιρείες κυρίως στον κλάδο μεταφορών και αποθήκευσης έκλεισαν (ή 

εξαγοράσθηκαν από άλλες εταιρείες ή πολυεθνικές), ακολουθούμενες από βιομηχανικές 

εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο Βέλγιο, ο αριθμός των θυγατρικών 

εταιρειών της Ολλανδίας μειώθηκε σε όλους σχεδόν τους τομείς εκτός από τη 

μεταποίηση. 

Στην περιοχή ASEAN-5 (Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη) 

οι ολλανδικές πολυεθνικές επενδύουν κυρίως στη Σιγκαπούρη, ακολουθούμενη από τη 

Μαλαισία και την Ινδονησία. Από τις 810 επιχειρήσεις υπό ολλανδικό έλεγχο στην 

περιοχή αυτή, σχεδόν οι μισές είχαν έδρα στη Σιγκαπούρη το 2016. Συνολικά 670 

ολλανδικές εταιρείες δραστηριοποιούνταν στην περιοχή ASEAN-5 το 2010. Η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνταν στη διαφήμιση, την έρευνα και 

άλλες εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες καθώς και στις μεταφορές και την 

αποθήκευση και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.  

Στην περιοχή του Περσικού Κόλπου από τις περίπου 280 εταιρείες υπό ολλανδικό έλεγχο 

το 2016, στα ΗΑΕ ιδρύθηκαν συνολικά 195. Αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά 

από το 2013, κατά 130. Η πλειοψηφία δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης, 
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της παροχής συμβουλών, της έρευνας και άλλων εξειδικευμένων επιχειρηματικών 

υπηρεσιών καθώς και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Ο αριθμός των ολλανδικών 

εταιρειών μειώθηκε στο Μπαχρέιν, το Ομάν και το Κουβέιτ, ενώ ο (σχετικά μικρός) 

αριθμός ολλανδικών επιχειρήσεων στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία αυξήθηκε. 

Το 2016, η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό ολλανδικών θυγατρικών στη Βόρεια Αφρική 

ήταν το Μαρόκο. Από τις 95 ολλανδικές εταιρείες στην περιοχή αυτή οι 40 ήταν στο 

Μαρόκο. Η Τυνησία και η Αίγυπτος είχαν από 25, η Αλγερία 5. Το 2010, η Τυνησία 

ήταν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό ολλανδικών εταιρειών (35), αλλά ο αριθμός 

αυτός μειώθηκε τα επόμενα χρόνια. Αναφορικά με τις τέσσερις χώρες, ο αριθμός των 

ολλανδικών επιχειρήσεων παρέμεινε σταθερός μεταξύ του 2010 και του 2016. 

Όσον αφορά τις ολλανδικές πολυεθνικές επενδύσεις, αυτές κατανέμονται κατά τρόπο 

ομοιόμορφο στην μεταποίηση, χονδρικό εμπόριο, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και άλλες εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες. 

Συνολικά υπήρχαν 13.282 ολλανδικές θυγατρικές στο εξωτερικό το 2016. 

Απασχολούσαν περίπου 1,4 εκατομμύρια άτομα ενώ το 2010 ο αριθμός των 

εργαζομένων ήταν 1,6 εκατομμύρια. Το 2016 οι περισσότεροι από αυτούς τους 

υπαλλήλους (331.000) ήταν στη Γερμανία ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες (266.000) και το Ηνωμένο Βασίλειο (182.000). Ένα άλλο εντυπωσιακό 

στοιχείο είναι ο σχετικά υψηλός αριθμός εργαζομένων ανά θυγατρική στο Βέλγιο, όπου 

84.000 εργαζόμενοι απασχολούνται σε 85 ολλανδικές θυγατρικές εταιρείες. Οι 

ολλανδικές εταιρείες στο Μεξικό απασχολούν κατά μέσο όρο 275 άτομα το 2016 ενώ 

στην Γερμανία 86 εργαζομένους ανά εταιρεία. Άλλες αξιοσημείωτες εξελίξεις είναι η 

αύξηση του αριθμού των ολλανδικών εταιριών στο Βιετνάμ (+ 67%), στη Μαλαισία 

(+38%) και στην Ινδία (+26%) και η μείωση στην Ταϊλάνδη (-52%) και στην Αυστραλία 

(-40%). Οι διαφορές μεγέθους και ανάπτυξης σχετίζονται με τις οικονομικές 

δραστηριότητες των ολλανδικών πολυεθνικών στο εξωτερικό καθώς και με την 

οικονομική κατάσταση σε τοπικό επίπεδο.            

 

 

 


