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Η Ολλανδία έχει καταστεί λιγότερο ελκυστική στις ξένες εταιρείες 

 

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν προσφάτως στο Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας η 

Συνομοσπονδία Ολλανδών Βιομηχάνων και Εργοδοτών (VNO-NCW), πανεπιστημιακοί καθηγητές, 

εκπαιδευτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ολλανδία έχει καταστεί 

λιγότερο ελκυστική ως προς την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων ή την επέκταση των ήδη 

υφισταμένων. Το επιδεινούμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα, η ακρίβεια ως προς τη στέγαση και η 

κυβερνητική αστάθεια (δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ακόμη κατορθωτό να σχηματιστεί νέα 

κυβέρνηση έπειτα από τις εκλογές του περασμένου Μαρτίου), συντείνουν στην εξέλιξη αυτή.  

Στην εν λόγω επιστολή τονίζεται η ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μέσω 

της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, ενώ σημαντικό ρόλο θεωρείται ότι διαδραματίζει 

σχετικά η καινοτομία. Στην περίπτωση όμως αυτή, όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της VNO-NCW 

Ingrid Thijssen, η Ολλανδία χάνει ευκαιρίες. Κατά την ίδια, οι εταιρείες δεν είναι ακόμη έτοιμες να 

εγκαταλείψουν τη χώρα μαζικά, ωστόσο τα φαινόμενα απατούν και «υπάρχει σήψη στο 

επιχειρηματικό κλίμα». Η Ολλανδία εξακολουθεί να επιτυγχάνει υψηλές βαθμολογίες σε κάθε 

είδους κατατάξεις, αλλά οι ανταγωνιστές την πλησιάζουν ή την έχουν ήδη ξεπεράσει. Για 

παράδειγμα, το Βέλγιο ήδη επενδύει περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με 

την Ολλανδία. Οξύ πρόβλημα δημιουργεί ακόμη η κρίση αζώτου, η οποία εμποδίζει τις επενδύσεις 

ενώ 130 έργα έχουν ήδη αναβληθεί ή έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό. 

Ανησυχίες προκαλούν επίσης και ορισμένα πρακτικά θέματα, όπως η επανεμφάνιση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και η συνακόλουθη δυσκολία πρόσβασης στους χώρους εργασίας, ή 

η έλλειψη προσιτής στέγασης. Κατά την κα Thijssen, επενδύσεις έχουν ήδη ακυρωθεί επειδή οι 

εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να βρουν προσιτή στέγαση στην περιοχή. Προσοχή ακόμη πρέπει να 

δοθεί στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες όμως αφορούν την μη 

προβλεψιμότητα της κυβέρνησης και έναν εν πολλοίς «αυτοσχεδιασμό» (ad hoc) ως προς τις 

ασκούμενες πολιτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς την τελευταία περίπτωση είναι η 

πρόσφατη ανακήρυξη αύξησης του φόρου επί των κερδών, ενώ η Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί 

στους εργοδότες φορολογική ελάφρυνση. Έτσι ο συντελεστής φόρου επί των κερδών στην 

Ολλανδία κατέστη ξαφνικά σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με εκτιμώμενη 

συνέπεια τη μείωση κατά 10 % των επενδύσεων στη χώρα. Κατά την κα Thijssen, οι επιχειρήσεις 

αποφασίζουν να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις κατά κύριο λόγο όταν μία κυβέρνηση τους 

προσφέρει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Σε ό,τι αφορά την καινοτομία, η Ολλανδία διαθέτει κέντρα καινοτομίας παγκόσμιας κλάσης , όπως 

τα τεχνολογικά clusters «Brainport Eindhoven» και «Food Valley» στο Wageningen (στον τομέα 

της γεωπονικής). Χρειάζονται όμως περισσότερα, ιδιαίτερα στον τομέα της βιωσιμότητας και της 

ψηφιοποίησης. Μέτρα επίσης πρέπει να ληφθούν και για τη στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Σε έναν βαθμό, αυτό επιτυγχάνεται με το να παραμείνει ελκυστική η χώρα για τις 

mailto:ecocom-hague@mfa.gr


 
Amaliastraat 1 2514JC, The Hague, Netherlands                                    

Email: ecocom-hague@mfa.gr Tel: (003170) 3561199 Fax: (003170) 3615747 

μεγάλες διεθνείς εταιρείες, από τις οποίες επωφελούνται και οι ΜΜΕ, δουλεύοντας λ.χ. ως 

προμηθευτές τους. Αυτό το σχήμα είναι πολύ σημαντικό για την απασχόληση και την απόκτηση 

δεξιοτήτων στην Ολλανδία, εν τούτοις, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, το επιχειρηματικό κλίμα 

πρέπει επίσης να παραμείνει ελκυστικό για τις ολλανδικές εταιρείες, το 97% των οποίων είναι ΜΜΕ 

και οι οποίες δεν συναλλάσσονται όλες με διεθνείς εταιρείες.  

Σημειώνουμε τέλος ότι απογοήτευση φαίνεται να προκαλεί και το σχετικά νεοσυσταθέν κρατικό 

επενδυτικό ταμείο «National Growth Fund». Το ταμείο αυτό ιδρύθηκε το περασμένο έτος με 

διαθέσιμο κεφάλαιο 20 δισ. ευρώ και σκοπό τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την ενίσχυση 

της ανάπτυξης. Ωστόσο, λόγω του μονομερούς προσανατολισμού που επέδειξε σε σχέση με την 

ανάπτυξη, κινδυνεύει να γίνει ένα όχημα για έργα που προσιδιάζουν στην «παλιού τύπου 

οικονομία», παραβλέποντας τον εκσυγχρονισμό μέσω λ.χ. της αύξησης της καινοτομίας ή της 

βιωσιμότητας.   
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