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Σύμφωνα με έρευνα από κοινού της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Ανάλυσης 

Οικονομικής πολιτικής, και το 2021 συνεχίστηκε η εξάρτηση της ολλανδικής βιομηχανίας από την 

Κίνα. Ο τομέας ο πλέον συνδεδεμένος με την Κίνα είναι αυτός των τηλεπικοινωνιών δεδομένου ότι 

το 2021 οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών προμηθεύτηκαν περίπου το 26% του εισαγόμενου υλικού 

τους από την Κίνα έναντι ποσοστού 14% το 2015. Επίσης, οι συνολικές εισαγωγές κινεζικών 

αγαθών αυξήθηκαν σημαντικά σε 48 δισ. ευρώ έναντι 39,6 δισ. το 2020. 

Σχεδόν τα δύο τρίτα των αγαθών που εισήχθησαν από την Κίνα το 2021 επανεξήχθησαν (31,8 δισ. 

€). Εν λόγω επανεξαγωγές αποτελούνται από πρώτες ύλες και ημικατεργασμένα προϊόντα, αλλά 

κυρίως τελικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως υπολογιστές (3,5 δισ. ευρώ), τηλέφωνα (3,4 

δισ.), οθόνες (1,9 δισ.) και ημιαγωγούς (1,9 δισ.). Το 2021, οι εισαγωγές για επανεξαγωγές 

κινεζικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2020.  

Η εισαγωγή αγαθών από την Κίνα για την ολλανδική αγορά ανήλθε σε 16,2 δισ. € το 2021. Μέρος 

εν λόγω αγαθών υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία από ολλανδικές εταιρείες  και μέρος  (7,6 δισ. 

ευρώ) κατευθύνεται στην εσωτερική αγορά. Αυτές οι εισαγωγές αποτελούνται κυρίως από τελικά 

προϊόντα, όπως καταναλωτικά αγαθά και κεφαλαιουχικά αγαθά, και κυριαρχούν υπολογιστές (1,5 

δισ. ευρώ), τηλέφωνα (881 εκατ. ευρώ) και έπιπλα (718 εκατ. ευρώ). Τα κύρια ημικατεργασμένα 

προϊόντα και πρώτες ύλες αφορούν υπολογιστές (589 εκατ. ευρώ), φωτισμό (217 εκατ. ευρώ) και 

ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (299 εκατ. ευρώ). 

Η ολλανδική κυβέρνηση κάνει διάκριση μεταξύ της συνήθους εξάρτησης και της στρατηγικής 

εξάρτησης και προφανώς ανησυχεί για την δεύτερη. Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο «μια 

στρατηγική εξάρτηση που θέτει σε σημαντικό κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική. 

Μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα της Ολλανδίας και της ΕΕ να διαμορφώνουν την 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας σύμφωνα με τους κανόνες και τις αξίες μας». 

Ωστόσο, η «στρατηγική εξάρτηση» ισχύει προς το παρόν αντίστροφα: η Κίνα δεν μπορεί να 

κατασκευάσει υψηλής ποιότητας τσιπ υπολογιστών χωρίς τα μηχανήματα της ολλανδικής εταιρείας 

ASML.  Γι αυτόν τον λόγο οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες εντείνουν την πίεση προς την Ολλανδία 

για να παρατείνουν την απαγόρευση εξαγωγής αυτών των μηχανημάτων. Τα μηχανήματα που 

λειτουργούν με το λεγόμενο Extreme Ultraviolet (EUV) φως, το οποίο μπορεί να χαράξει εξαιρετικά 

μικρές λεπτομέρειες σε πυρίτιο, έχουν ήδη μπλοκαριστεί ενώ οι Αμερικανοί πιέζουν και για 

απαγόρευση εξαγωγών προς Κίνα μηχανών Deep Ultraviolet (DUV). 
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