
Η ολλανδική οικονομία 
συρρικνώθηκε το τρίτο 
τρίμηνο σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμη-
νο, καθώς το  ΑΕΠ μει-
ώθηκε κατά 0,2%, κυρί-
ως λόγω των χαμηλότε-
ρων επενδύσεων. Πε-
ραιτέρω, οι  ολλανδικές 
τράπεζες αναμένουν  
συρρίκνωση κατά 0,4% 
και το τέταρτο τρίμηνο 
του έτους, ακολουθού-
μενη από περαιτέρω 
πτώση του ΑΕΠ κατά 
0,5% το πρώτο τρίμηνο 
του 2023. Υπενθυμίζε-
ται ότι, σύμφωνα με 
τον ισχύοντα ορισμό, 
δύο συνεχόμενα τρίμη-
να συρρίκνωσης σημαί-
νουν ύφεση. 

Οικονομολόγοι της CBS 
θεωρούν ότι το ποσο-
στό συρρίκνωσης δεν 
πρέπει να προκαλέσει 
άμεσα πανικό, δεδομέ-
νης της απόδοσης της 
οικονομίας νωρίτερα 
φέτος: Το δεύτερο τρί-
μηνο, η οικονομία ση-
μείωσε αύξηση 2,4% σε 
σύγκριση με το πρώτο 
τρίμηνο. Επίσης, ευνοϊ-
κή προκύπτει η σύγκρι-

ση με το τρίτο τρίμηνο 
του 2021 (αύξηση 3,1% 
σε ετήσια βάση).  

Η συρρίκνωση του 3ου 
τριμήνου  αποδίδεται 
κυρίως στις χαμηλότε-
ρες επενδύσεις στη στέ-
γαση και στις υποδομές 
και στην κρίση του αζώ-
του στη χώρα. Συνέβα-
λε επίσης σε αυτή το 
γεγονός ότι κάποιοι 
«μοχλοί» ανάπτυξης 
έχουν ατονήσει όπως οι 
κρατικές δαπάνες  και η 
ιδιωτική κατανάλωση . 
Από την άλλη πλευρά, 
θετικά έχουν συμβάλει 
στην οικονομία οι εξα-
γωγές που εξακολου-
θούν αυξάνονται, αλλά 
και η ανάκαμψη των 
τουριστικών ροών προς 
Ολλανδία.  

Μια ύφεση αρχίζει να 
πλήττει πραγματικά την 
οικονομία μόνο όταν 
αυξάνεται η ανεργία. Η 
αγορά εργασίας στην 
Ολλανδία εξακολουθεί 
να είναι «σφιχτή», ω-
στόσο παρατηρείται και 
εκεί κάποια οπισθοχώ-
ρηση: σύμφωνα με 

στοιχεία της CBS για το 
υπό εξέταση τρίμηνο, ο 
αριθμός των προσφερό-
μενων θέσεων εργασίας 
μειώθηκε κατά 17.000 
και  αριθμός των ανέρ-
γων αυξήθηκε κατά 
45.000. 

Η επιχειρηματική εμπι-
στοσύνη εμφανίζεται 
αρνητική για πρώτη φο-
ρά από τις αρχές του 
2021. Σε όλους τους 
κλάδους, με εξαίρεση 
τον κλάδο των κατα-
σκευών, οι επιχειρηματί-
ες αναμένουν επιδείνω-
ση του οικονομικού κλί-
ματος και μείωση της 
κερδοφορίας. Η εμπι-
στοσύνη των κατανα-
λωτών επίσης έχει περι-
ορισθεί, ενώ οικονομο-
λόγοι προειδοποιούν για 
«συσσώρευση προβλη-
μάτων πληρωμής» λόγω 
υψηλών πάγιων εξόδων 
των νοικοκυριών και 
του υψηλού πληθωρι-
σμού. Τέλος, κυριαρχεί 
γενικά μεγάλη αβεβαιό-
τητα, την οποία εντεί-
νουν οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις όπως η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. 
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Σελ.. 4  

Αίτημα Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Χάγη για επανεξέταση 
δημοσιονομικών της σχεδίων 

Η Ε. Επιτροπή «ψέγει» την Ολλανδία διότι δεν περιορίζει τα μέτρα στήριξης λόγω ενερ-
γειακής κρίσης μόνο προς τους λιγότερο εύπορους καταναλωτές. Αντίθετα, εισήγαγε 
ευρεία πακέτα στήριξης, με αποτέλεσμα οι κρατικές δαπάνες να συνεχίσουν να αυξάνο-
νται και, μαζί με αυτές, το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τον ήδη υψηλό πληθωρισμό. Ως εκ 
τούτου, οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι καλούν την ολλανδική Κυβέρνηση να προ-
σαρμόσει τον προϋπολογισμό του 2023. Το αίτημα δεν είναι δεσμευτικό ενώ παρόμοια 
αιτήματα της ΕΕπιτροπής έχουν απευθυνθεί και προς άλλες χώρες. 

Το ολλανδικό δημόσιο χρέος παραμένει εντός ορίων και σύμφωνα με την Κυβέρνηση 
θα μειωθεί από 49,8% του ΑΕΠ φέτος σε 49,5% το 2023. Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι η 
εκτίμηση είναι  αισιόδοξη και υπολογίζουν το ολλανδικό δημόσιο χρέος στο 50,3% το 
2022 και στο 52,4% το 2023. Η Ε. Επιτροπή πιστεύει ότι η Ολλανδία υποτιμά το 
έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2023: Η Χάγη αναμένει έλλειμμα 3% του ΑΕΠ, (4% 
εκτίμηση ΕΕ), καθώς η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό 
της το ανακοινωθέν ανώτατο όριο τιμών για το λογαριασμό ενέργειας. 



Ως αποτέλεσμα των ελλεί-
ψεων προσωπικού της 
KLM και του πολύμηνου 
χάους που επικρατεί στο 
αεροδρόμιο Schiphol, υ-
πήρξαν μεγάλες περικοπές 
στα δρομολόγια της ολ-
λανδικής αεροπορικής ε-
ταιρείας, οι οποίες της 
έχουν κοστίσει μέχρι στιγ-
μής 250 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Πλέον, η KLM σχεδιά-
ζει να αναδιοργανώσει το 

δίκτυό της προσφέρο-
ντας, από το πρώτο τρί-
μηνο του 2023, περισ-

σότερες πτήσεις ώστε να 
υπάρξει επιστροφή στα 
επίπεδα του 2019. Αυτό 
σημαίνει, εκτός από περισ-
σότερες πτήσεις, περισσό-
τερους επιβάτες και κανο-
νικούς χρόνους μεταφο-
ράς. Η εταιρεία μάλιστα 

έχει ήδη προσλάβει 400 
επιπλέον άτομα.  

Για την επίτευξη του στό-
χου της στηρίζεται στη 
συνεργασία με το 
Schiphol, του οποίου ο 
προσωρινός διευθύνων 
σύμβουλος υποσχέθηκε 
ότι εντός ενός έτους το 
αεροδρόμιο μπορεί πάλι 
να λειτουργεί κανονικά. Το 
πρόβλημα ωστόσο για την 
KLM αυτή τη στιγμή είναι 
η ολλανδική Κυβέρνηση, η 
οποία επιδιώκει σημαντική 
συρρίκνωση των πτήσεων 
στο Schiphol. Με την από-
φασή της αυτή η ολλανδι-
κή Κυβέρνηση επιθυμεί τη 
μείωση της ηχορύπανσης 
γύρω από το αεροδρόμιο 
και τον περιορισμό των 
εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Όμως εν λόγω 

εξέλιξη αναμένεται να 
πλήξει ιδιαίτερα την KLM, 
όχι μόνο διότι θα περιορι-
σθούν δικές της πτήσεις 
(θα χάσει τουλάχιστον 30 
προορισμούς) αλλά και 
διότι ενδέχεται να ακολου-
θήσουν σε βάρος της κυ-
ρώσεις από άλλες χώρες, 
των οποίων θα περιορι-
σθούν οι πτήσεις προς την 
Ολλανδία.  

Η KLM προτείνει ως εναλ-
λακτική λύση , την ανανέ-
ωση του στόλου της με 
αγορά αεροσκαφών που 
θα καταναλώνουν πιο βιώ-
σιμα καύσιμα και θα προ-
καλούν λιγότερο θόρυβο. 
Όμως προκειμένου να εί-
ναι σε θέση να προβεί σε 
αυτήν την αλλαγή θα πρέ-
πει να διατηρήσει την κερ-
δοφορία της.   

ορυκτών καυσίμων, γεγο-
νός που σημαίνει ότι η 
Κυβέρνηση ασφαλίζει έργα 
ορυκτής ενέργειας αξίας 
4,4 δισ. ευρώ.  

Δεδομένου ότι για την 
επίτευξη των παγκόσμιων 
κλιματικών στόχων πρέπει 
να υπάρξει μείωση χρήσης 
ορυκτών καυσίμων, η Κυ-
βέρνηση αποφάσισε η 
ασφάλιση των εξαγωγικών 
πιστώσεων να καλύπτει 
μόνο βιώσιμα έργα, όπως 
ηλιακά και αιολικά πάρκα.  

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέ-
σεις: μπορεί να προσφερ-
θεί ασφάλιση για έργα που 
συμβάλλουν στην ενεργει-
ακή ασφάλεια στην Ευρώ-
πη ή για έργα που είναι σε 
σύμφωνα με τα σχέδια της 
ΕΕ για απεξάρτηση από το 
ρωσικό αέριο. Τέλος, οι 
εγκαταστάσεις που δε-
σμεύουν και αποθηκεύουν 
εκπομπές άνθρακα και 

Από το 2023 η ολλανδική 
Κυβέρνηση, σε εφαρμογή 
της Συμφωνίας της Γλα-
σκώβης για το Κλίμα, θα 
απαγορεύσει οριστικά την 
ασφάλιση εξαγωγικών πι-
στώσεων σε ολλανδικές 
εταιρείες για την ανάπτυξη 
έργων ορυκτών καυσίμων 
στο εξωτερικό. Στην ανω-
τέρω απαγόρευση θα ι-
σχύουν ορισμένες  εξαιρέ-
σεις.  

Μεγάλες εταιρείες όπως η 
Boskalis, η Van Oord και η 
Royal IHC συμμετέχουν σε 
έργα έρευνας και παραγω-
γής πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου στο εξωτερικό. 
Καθώς αυτά τα έργα συ-
χνά υλοποιούνται σε πολι-
τικά ασταθείς χώρες, οι 
εταιρείες ασφαλίζονται 
μέσω της ολλανδικής εται-
ρείας ασφάλισης πιστώσε-
ων Atradius. Περίπου το 
21% του χαρτοφυλακίου 
της Atradius αφορά έργα 

λειτουργούν με ορυκτά 
καύσιμα, εξαιρούνται από 
την απαγόρευση. 

Ορισμένες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις της χώρας δεν 
είναι ικανοποιημένες με 
την εφαρμογή του μέ-
τρου, καθώς θεωρούν ότι, 
λόγω της μεταβατικής διά-
ταξης, τουλάχιστον δέκα 
έργα ορυκτών καυσίμων 
θα εξακολουθήσουν να 
τυγχάνουν εξαγωγικής 
υποστήριξης. Από την 
άλλη πλευρά, η εργοδοτι-
κή οργάνωση VNO-NCW 
υποστήριξε ότι η απαγό-
ρευση ασφάλισης θα επη-
ρεάσει 13.000 θέσεις ερ-
γασίας. Η Ολλανδική Υπη-
ρεσία Περιβαλλοντικής 
Αξιολόγησης (PBL) ανακοί-
νωσε, ότι η απαγόρευση 
δεν θα κοστίσει σε θέσεις 
εργασίας, καθώς νέα βιώ-
σιμα έργα θα αντισταθμί-
σουν την όποια απώλεια 
θέσεων εργασίας. 

Προβλήματα της KLM λόγω σχεδιασμού ολλανδικής κυβέρνησης για περιορισμό πτήσεων 

στο αεροδρόμιο Schiphol του Αμστερνταμ 

Η Ολλανδία θέτει τέρμα στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων σε ολλανδικές εταιρείες για 

ανάπτυξη έργων ορυκτών καυσίμων στο εξωτερικό  
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Σύμφωνα με έρευνα της  
Στατιστικής Υπηρεσίας 
και το 2021 συνεχίστη-
κε η εξάρτηση της ολ-
λανδικής βιομηχανίας 
από την Κίνα. Ο τομέας 
ο πλέον συνδεδεμένος 
με την Κίνα είναι αυτός 
των τηλεπικοινωνιών 
δεδομένου ότι το 2021 
οι εταιρείες τηλεπικοι-
νωνιών προμηθεύτηκαν 
περίπου το 26% του 
εισαγόμενου υλικού 
τους από την Κίνα 
έναντι 14% το 2015. 
Επίσης, οι συνολικές 
εισαγωγές κινεζικών α-
γαθών αυξήθηκαν ση-
μαντικά σε 48 δισ. ευρώ 
έναντι 39,6 δισ. το 
2020. 

Σχεδόν τα δύο τρίτα 
των αγαθών που εισή-
χθησαν από την Κίνα το 
2021 επανεξήχθησαν 
(31,8 δισ. €). Εν λόγω 
επανεξαγωγές αποτε-
λούνται από πρώτες 
ύλες και ημικατεργα-
σμένα προϊόντα, αλλά 
κυρίως τελικά προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας 
όπως υπολογιστές, τη-
λέφωνα, οθόνες και ημι-
αγωγούς. Το 2021, οι 
εισαγωγές για επανεξα-

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

Η εισαγωγή αγαθών α-
πό την Κίνα για την ολ-
λανδική αγορά ανήλθε 
σε 16,2 δισ. € το 2021. 
Μέρος εν λόγω αγαθών 
υφίστανται περαιτέρω 
επεξεργασία από ολλαν-
δικές εταιρείες  και μέ-
ρος  (7,6 δισ. €) κατευ-
θύνεται στην εσωτερική 
αγορά. Αυτές οι εισαγω-
γές αποτελούνται κυρί-
ως από τελικά προϊόντα, 
όπως καταναλωτικά α-
γαθά και κεφαλαιουχικά 
αγαθά, και κυριαρχούν 
υπολογιστές (1,5 δισ. 
ευρώ), τηλέφωνα και 
έπιπλα . Τα κύρια ημικα-
τεργασμένα προϊόντα 
και πρώτες ύλες αφο-
ρούν υπολογιστές, φω-
τισμό και ηλεκτρικούς 
μετασχηματιστές. 

Η ολλανδική κυβέρνηση 
κάνει διάκριση μεταξύ 
της συνήθους εξάρτη-
σης και της στρατηγικής 
εξάρτησης και προφα-
νώς ανησυχεί για την 
δεύτερη. Σύμφωνα με 
κυβερνητικό αξιωματού-
χο «μια στρατηγική ε-

ξάρτηση που θέτει σε 
σημαντικό κίνδυνο το 
δημόσιο συμφέρον είναι 
προβληματική. Μπορεί 
επίσης να επηρεάσει την 
ικανότητα της Ολλανδί-
ας και της ΕΕ να δια-
μορφώνουν την εξωτε-
ρική πολιτική και την 
πολιτική ασφάλειας 
σύμφωνα με τους κανό-
νες και τις αξίες μας». 

Ωστόσο, η «στρατηγική 
εξάρτηση» ισχύει προς 
το παρόν αντίστροφα: η 
Κίνα δεν μπορεί να κα-
τασκευάσει υψηλής 
ποιότητας τσιπ υπολογι-
στών χωρίς τα μηχανή-
ματα της ολλανδικής 
ASML.  Γι αυτόν τον 
λόγο οι ΗΠΑ εντείνουν 
την πίεση προς την Ολ-
λανδία για να παρατεί-
νουν την απαγόρευση 
εξαγωγής αυτών των 
μηχανημάτων. Τα μηχα-
νήματα που λειτουρ-
γούν με το λεγόμενο 
Extreme Ultraviolet  
φως, έχουν ήδη μπλο-
καριστεί ενώ οι Αμερι-
κανοί πιέζουν και για 
απαγόρευση εξαγωγών 
προς Κίνα μηχανών 
Deep Ultraviolet (DUV). 

 

Αύξηση εξάρτησης ολλανδικής βιομηχανίας από την Κίνα  

ράς αλληλεγγύης, 
ύψους 3,2 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, θα χρησι-
μοποιηθούν για να κα-
λυφθεί το ενεργειακό 
«πλαφόν» για τους μι-
κρούς καταναλωτές. 

Μία στις 5 εταιρείες 
σκέφτεται να φύγει από 
την Ολλανδία 

Σύμφωνα με έρευνα 
που διεξήχθη από την 
SEO Economic Research 
για λογαριασμό του Πα-
νεπιστημίου του 
Άμστερνταμ, πάνω από 
το ένα πέμπτο των ολ-

λανδικών εταιρειών –
ιδιαιτέρως μεταξύ εκεί-
νων που δραστηριοποι-
ούνται διεθνώς- εξετά-
ζουν το ενδεχόμενο να 
μετακινηθούν στο εξω-
τερικό, καθώς θεωρούν 
ότι το επιχειρηματικό 
κλίμα στη χώρα έχει 
επιδεινωθεί τα τελευταί-
α χρόνια.  

Η δυσαρέσκεια των επι-
χειρήσεων επικεντρώνε-
ται στο φορολογικό κλί-
μα και στη νομοθεσία 
για την επιχειρηματικό-
τητα στην Ολλανδία.  

Προσωρινή εισφορά 
αλληλεγγύης για πλεο-
νάζοντα κέρδη από τον 
τομέα των ορυκτών 

Η ολλανδική Κυβέρνηση 
εισάγει μια προσωρινή 
εισφορά αλληλεγγύης 
για τον τομέα των ορυ-
κτών καυσίμων, η οποία 
θα έχει αναδρομική ισχύ 
εκτεινόμενη στο έτος 
2022. Αυτό σημαίνει ότι 
τα μεγάλα κέρδη που 
προκύπτουν ως αποτέ-
λεσμα των σημαντικά 
αυξημένων τιμολογίων 
ενέργειας, θα φορολο-
γηθούν επιπλέον. Τα 
έσοδα αυτής της εισφο-
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eus-answer-to-putins-gas-blackmail-must-be-unity-and-

solidarity 
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