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Επιπτώσεις στην ολλανδική οικονομία λόγω ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία
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μετανάστευσης εργατικού δυναμικού μειώνει
τα οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν από
αυτή

Οι Ολλανδοί πλήττονται Σελ. 2
περισσότερο από τους
κατοίκους των λοιπών
χωρών του ΟΟΣΑ λόγω
ακρίβειας σε ενέργεια
και καύσιμα
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κού χρηματοπιστωτικού
τομέα στη βιώσιμη οικονομία

Σύμφωνα με έκθεση της
Κεντρικής Τράπεζας της
Ολλανδίας, η ολλανδική
οικονομία έχει παρουσιάσει ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη μετά την ύφεση
που προκάλεσε η πανδημία. Η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία οδηγεί υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας
εν μέσω μεγαλύτερης αβεβαιότητας και πίεσης προς
το παγκόσμιο εμπόριο. Ως
αποτέλεσμα, η οικονομική
ανάπτυξη το τρέχον έτος
ουσιαστικά θα σταματήσει
και για το σύνολο του
2022 θα διαμορφωθεί σε
2,8%, κυρίως λόγω της
ισχυρής ανάκαμψης στο
τέλος του 2021. Από το
τέλος του τρέχοντος έτους
η οικονομία θα ανακάμψει,
με ρυθμό 1,5% το 2023
και 1,7% το 2024.

Επιχειρηματικά Νέα

Σελ.4

Βασικές προβλέψεις

Οικονομικοί Δείκτες

Σελ.5

Λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με την
πορεία του πολέμου στην
Ουκρανία, στην έκθεση
παρουσιάζεται ένα εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα

Πορεία Χρηματιστηρίου

Σύνταξη - Επιμέλεια

Σελ. 6

με το οποίο οι τιμές της
ενέργειας και η αβεβαιότητα παραμένουν υψηλά για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα
μεγαλύτερη πίεση στο
παγκόσμιο εμπόριο. Παρουσιάζεται επίσης μια
παραλλαγή στην οποία ο
ρωσικός ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη διακόπτεται ξαφνικά.
Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά
μέσο όρο στο 8,7% το
τρέχον έτος, κυρίως λόγω
της ανόδου των τιμών της
ενέργειας. Στη συνέχεια
αναμένεται να μειωθεί στο
3,9% το 2023 και στο
2,4% το 2024. Ο προβλεπόμενος βασικός πληθωρισμός (χωρίς την ενέργεια
και τα τρόφιμα) θα διαμορφωθεί σε 3,9% το
2022 πριν υποχωρήσει στο
2,6% τόσο το 2023 όσο
και το 2024.
Στην αγορά εργασίας οι
ελλείψεις προσωπικού θα
είναι αισθητές σε ολόκλη-

ρη την οικονομία. Η ζήτηση εργασίας μετά βίας θα
αυξηθεί το επόμενο έτος,
αλλά και η προσφορά εργασίας αγγίζει τα όριά της.
Η ανεργία προβλέπεται να
ανέλθει κατά μέσο όρο
στο 3,3% του εργατικού
δυναμικού το 2022. Η
στενότητα της αγοράς
εργασίας και ο υψηλότερος πληθωρισμός θα οδηγήσουν σε αυξήσεις μισθών. Η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,9% το 2022 σε
3,9% το 2023 και 4% το
2024.
Το
δημόσιο
έλλειμμα και ο λόγος
χρέους/ΑΕΠ αναμένεται να
μειωθούν, παρά την σημαντική αύξηση στις κρατικές δαπάνες το 2023 και
2024. Το έλλειμμα του
προϋπολογισμού βελτιώνεται από -2,1% του ΑΕΠ
το 2022 σε -1,7% το 2023
και ‑1,6% του ΑΕΠ το
2024.

Βασικοί δείκτες ολλανδικής οικονομίας - προβλέψεις

Ευάγγελος Δαϊρετζής
Ελένη Καραγιάννη
Βικέντιος Μπουικέμα

AΕΠ
Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
Ανεργία (% εργατικού δυναμικού)
Δημόσιο έλλειμμα (% του ΑΕΠ)

2021
5.0
2.8
4.2
2.5

2022
2.8
8.7
3.3
2.1

2023
1.5
3.9
3.6
1.7

2024
1.7
2.4
3.4
1.6

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)

52.1

50.3

48.7

47.8
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ

Ολλανδοί οικονομικοί αναλυτές: η αύξηση μετανάστευσης εργατικού δυναμικού μειώνει τα
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτή
Σύμφωνα με έκθεση
του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών SEO,
η άφιξη πρόσθετων εργαζομένων μεταναστών
έχει μεν θετική επίδραση στην οικονομία της
χώρας, ωστόσο αυτό το
αποτέλεσμα μειώνεται
με την αύξηση των αλλοδαπών εργαζομένων.
Βάσει εν λόγω έκθεσης ,
εάν ο αριθμός των μεταναστών εργαζομένων
αυξηθεί κατά 70% μεταξύ των ετών 2019 και
2030, η συνεισφορά
τους στο ΑΕΠ θα αυξηθεί μόνο από το 3% στο
4,7% ήτοι από 650 € σε
1.100 € κατά κεφαλήν.
https://www.ucl.ac.uk/dutchstudies/an/SP_LINKS_U
CL_POPUP/SPs_english/multicultureel_gev_ENG/pa
ges/allochtonen.html

Σύμφωνα με το SEO,
τούτο οφείλεται στο
γεγονός ότι συνήθως οι
μετανάστες εργαζόμενοι
εργάζονται σε θέσεις
εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας. Επιπλέον,
μειώνουν το κόστος εργασίας και καθιστούν τις
εταιρείες λιγότερο διατεθειμένες να επενδύσουν σε καινοτομίες
εξοικονόμησης εργασίας. Μέρος της πρόσθετης ευημερίας που θα

δημιουργηθεί από τους
αλλοδαπούς εργάτες θα
χρησιμοποιηθεί
στην
στέγαση,
υγειονομική
περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό
από μόνο του δεν προκαλεί χαμηλότερο εθνικό εισόδημα, αλλά προκαλεί ανακατανομή του
εθνικού εισοδήματος.
Τα γραφεία προσωρινής
απασχόλησης έχουν ενδιαφέρον για τη μετανάστευση
εργατικού
δυναμικού στην Ολλανδία, καθώς πάνω από το
ήμισυ του συνόλου των
αλλοδαπών εργαζομένων στη χώρα λειτουργούν μέσω του τομέα
της προσωρινής απασχόλησης. Ο δε ρόλος
της εργατικής μετανάστευσης στην επίλυση
των μεγάλων ελλείψεων
προσωπικού άρχισε να
συζητείται έπειτα από
προειδοποίηση της Επιθεώρησης Εργασίας ότι
η χώρα δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει περαιτέρω αύξηση της εισδοχής μεταναστών εργαζομένων λόγω προβλη-

μάτων στέγασης και
άλλων κοινωνικών εντάσεων.
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, η
μετανάστευση εργατικού δυναμικού δεν αφορά απλώς την οικονομική ανάπτυξη. Θα
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες για την αγορά κατοικίας, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα
της οικονομίας. Σημειώνουν επίσης ότι οι πολίτες έχουν την αίσθηση
ότι η μετανάστευση εργατικού δυναμικού απλώς συμβαίνει χωρίς οι
ίδιοι να έχουν λόγο επί
του θέματος.
Η Επιθεώρηση Εργασίας
ανέφερε ότι σε πολλές
περιπτώσεις οι μετανάστες εργάζονται κάτω
από κακές συνθήκες,
έχουν κακή στέγαση και
άθλιες συμβάσεις εργασίας.

Οι Ολλανδοί πλήττονται περισσότερο από τους κατοίκους των λοιπών χωρών του ΟΟΣΑ λόγω
ακρίβειας σε ενέργεια και καύσιμα

https://www.dutchnews.nl/news/2021/10/gas-pricessoar-as-fears-mount-about-the-supply-for-the-comingwinter/

Σύμφωνα με εκτιμήσεις
του ΟΟΣΑ, λόγω του υψηλού πληθωρισμού (9,6%
τον Απρίλιο και 8,8% τον
Μάιο) οι μηνιαίες δαπάνες
των φτωχότερων ολλανδικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση
με επτά έτη πριν. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό δαπανών μεταξύ
των 37 χωρών του ΟΟΣΑ.
Περίπου 8 ποσοστιαίες
μονάδες των εν λόγω δαπανών αντιστοιχούν στις
αυξημένες τιμές ενέργειας
και οι υπόλοιπες στα τρό-

φιμα. Αντιστοίχως, οι δαπάνες των πλουσιότερων
Ολλανδών αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση το
2015, εκ των οποίων 5
ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχούν στις δαπάνες για
ενέργεια. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Ολλανδία
κατατάσσεται στη χειρότερη θέση από τις υπόλοιπες
χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, εν λόγω κατάταξη
ενδεχομένως να συνδέεται
με τους φόρους για την
ενέργεια οποίοι είναι υψηλότεροι σε σύγκριση με τις

γειτονικές χώρες. Περαιτέρω, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η ολλανδική οικονομία αναμένεται
να αναπτυχθεί κατά 2,9%
το 2022 και κατά 1,1% το
2023, ποσοστά σημαντικά
μικρότερα από το αντίστοιχο 5%, του 2021. Ο
πληθωρισμός
εκτιμάται
στο 9,2% για το τρέχον
έτος.
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Επαναλειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα
Σύμφωνα με απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής
με
καύση άνθρακα μπορούν να επαναλειτουργήσουν με πλήρη ισχύ
για να παρέχουν ηλεκτρισμό σε νοικοκυριά
και εταιρείες. Σύμφωνα
με τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας Rob Jetten,
ο
κίνδυνος
έλλειψης φυσικού αερίου τον χειμώνα αυξάνεται καθώς ο Πούτιν
«χρησιμοποιεί όλο και
περισσότερο το φυσικό
αέριο ως μέσο ισχύος
και η Ρωσία προμηθεύει
την Ευρώπη με πολύ
λιγότερο αέριο από το
συμφωνηθέν».
O κ. Jetten ανακοίνωσε
ότι θα αποσύρει το νόμο που περιορίζει την
παραγωγή σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας με καύση
άνθρακα. Οι σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής είχαν τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν μόνο το
35% της χωρητικότητάς
τους από την αρχή του

έτους έως το 2024. Αυτή η παρέμβαση είχε
σκοπό να αποτρέψει
ενδεχόμενη
αποτυχία
κυβερνητικού
στόχου
για μείωση εκπομπής
αερίων
θερμοκηπίου
κατά 25% έως το
1990).
Ο κ. Jetten τόνισε ότι
δεν υφίσταται έντονη
έλλειψη φυσικού αερίου
στην Ολλανδία, ωστόσο
στις 20 τ.μ. το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε "το πρώτο επίπεδο κρίσης φυσικού αερίου". Με αυτό τίθεται σε
ισχύ σχέδιο έκτακτης
ανάγκης
με
τίτλο
«Σχέδιο Προστασίας και
Ανάκτησης Φυσικού Αερίου». Σύμφωνα με τον
κ. Jetten, αυτό το πρώτο από τα συνολικά τρία
επίπεδα κρίσης δίνει στο
Υπουργικό
Συμβούλιο
την δυνατότητα να
«παρακολουθεί στενότερα την αγορά φυσικού αερίου ». Οι εταιρείες φυσικού αερίου
πρέπει πλέον να παρέχουν πληροφορίες για
παραδόσεις και αποθέ-

ματα φυσικού αερίου σε
καθημερινή βάση.
Ο Υπουργός Ενέργειας
απηύθυνε έκκληση σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά να εξοικονομήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερη ενέργεια.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει μεγάλους
καταναλωτές φυσικού
αερίου, όπως είναι η
βιομηχανία, να μειώσουν την κατανάλωση
φυσικού αερίου έναντι
αποζημίωσης. Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
οι μεγάλες βιομηχανικές
μονάδες μπορούν να
υποχρεωθούν σε παύση
λειτουργίας εάν υπάρχουν έντονες ελλείψεις
φυσικού αερίου.
Επισημαίνεται ότι, η Κυβέρνηση είχε προηγουμένως διαθέσει μεγάλα
ποσά για να ενθαρρύνει
επιχειρήσεις να αναπληρώσουν τα αποθέματα
φυσικού αερίου και πλέον τα διάφορα κοιτάσματα φυσικού αερίου
είναι γεμάτα από 47 έως
55%,

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/du
tch-parliament-vote-close-coal-fired-power-stationsstientje-van-veldhoven-a7330336.html

Συμμετοχή του ολλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα στη βιώσιμη οικονομία
Η Υπουργός Οικονομικών
της
Ολλανδίας
Sigrid
Kaag, ζητά τη συνδρομή
των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων στη μετάβαση
προς μία βιώσιμη οικονομία. Συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
της χώρας καλούνται έως
τα τέλη του έτους να παρουσιάσουν σχέδια δράσης για τη συμβολή τους
στη μείωση εκπομπών
CO2. Εν λόγω σχέδια θα
αξιολογηθούν από το Υπουργείο
Οικονομικών
Υποθέσεων και Κλίματος
και το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τη διαφάνειά τους και το περιεχόμενό τους, το οποίο αναμένεται να ευθυγραμμίζε-

ται με τη συμφωνία του
κυβερνητικού
συνασπισμού της χώρας για μείωση των εκπομπών CO2
κατά 55% έως το 2030,
καθώς και για περιορισμό
της αύξησης της θερμοκρασίας μόνο κατά 1,5%
το ίδιο έτος. Εάν, σε κάθε
περίπτωση, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, η Κυβέρνηση δεν
αποκλείει λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων.

συνιστά βιωσιμότητα, θα
δίνεται η εικόνα των δανείων και των επενδύσεών
τους και το πώς αυτά σχετίζονται με την περιορισμό
εκπομπών CO2. Συνεπώς
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεώνονται να διερευνούν περισσότερο, τις εταιρείες που
πρόκειται να χρηματοδοτήσουν.

Μέσω εκθέσεων που θα
υποβάλλουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη
βάση κοινών και διαφανών
κριτηρίων ως προς το τί

https://www.geopolitika.ru/en/article/myths-andrealities-green-economy
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Επιχερηματικά νέα
Μετά την έξοδο των ολλανδικών πολυεθνικών Shell και Unilever, μεγάλη εταιρεία στον τομέα των χημικών DSM αποχωρεί επίσης από την Ολλανδία. Η
DSM θα συγχωνευθεί με την Firmenich και θα εδρεύει στη Ελβετία από το
2023. Η DSM-Firmenich θα έχει δύο κεντρικά γραφεία: ένα στην Μααστρίχτη
(Ολλανδία) και ένα στο Kaiseraugst (Ελβετία). Η τρίτη έξοδος μιας μεγάλης
ολλανδικής πολυεθνικής στην Ολλανδία θέτει το ερώτημα εάν το επιχειρηματικό κλίμα έχει επιδεινωθεί.
Από τα τέλη του 2023, θα ισχύει ανώτατο όριο 440.000 πτήσεων για το αεροδρόμιο του Schiphol (τώρα 500.000). Στόχος της Κυβέρνησης είναι η μείωση της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η επίτευξη των
στόχων βιωσιμότητας (λ.χ. μείωση του αζώτου). Η KLM θεωρεί την συρρίκνωση «δραματική» για τον κλάδο και για την πρόσβαση στην Ολλανδία. Επίσης, η KLM αποπληρώνει το τελευταίο μέρος του ολλανδικού κρατικού δανείου. Το δάνειο, από το οποίο η KLM χρησιμοποίησε 942 εκ. ευρώ, δόθηκε
από το ολλανδικό κράτος για να επιβιώσει από την κρίση του κορωνοϊού.
Το λιμάνι του Ρότερνταμ «κυνηγά» το υδρογόνο παγκοσμίως. Λόγω της κρίσης φυσικού αερίου και της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, η πίεση στην
ανάπτυξη υδρογόνου αυξάνεται. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης θέλει να
διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία υδρογόνου και
ως εκ τούτου να εισάγει υδρογόνο σε μεγάλη κλίμακα. Το Ρότερνταμ δεν θέλει μόνο να παράγει υδρογόνο για τη δική του βιομηχανία, αλλά και να αποτελέσει την υλικοτεχνική καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας υδρογόνου. Το
λιμάνι έχει προωθήσει σχέδια μεταφοράς υδρογόνου στη Γερμανία σε συνεργασία με τη Shell και τον γερμανικό ενεργειακό γίγαντα RWE. Το λιμάνι του
Ρότερνταμ θέλει να εισάγει υδρογόνο από χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η
Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ισπανία, η Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μαρόκο, η Αυστραλία και η Σαουδική Αραβία. Τα πρώτα δεξαμενόπλοια με υδρογόνο αναμένεται να εισέλθουν στο λιμάνι του Ρότερνταμ το 2025. Μέχρι
το 2030, το Ρότερνταμ θέλει να εισάγει ποσότητα 4 μεγατόνων υδρογόνο
και να παράγει 0,6 μεγατόνους.
Η Ολλανδία διεκδικεί την κατασκευή του πρώτου αεροσκάφους υδρογόνου.
Μια ολλανδική κοινοπραξία επενδύει εκατοντάδες εκ. ευρώ σε ένα φιλόδοξο
έργο για αερομεταφορές χωρίς εκπομπές ρύπων. Η πρώτη πτήση με υδρογόνο έχει ήδη προγραμματιστεί για το 2028, με προορισμό το Λονδίνο. Στόχος
της συνεργασίας είναι να μπορεί να παραδώσει πλήρως βιώσιμα ελικοφόρα
αεροπλάνα σε έξι χρόνια, κατάλληλα για 40 έως 80 επιβάτες και με αυτονομία
750 χιλιομέτρων. Ο όμιλος δεν κατασκευάζει νέα αεροσκάφη, αλλά μετατρέπει τα υπάρχοντα αεροσκάφη σε αεροσκάφη με νέο σύστημα καυσίμων, ειδικά για υγρό υδρογόνο. Η ολλανδική κοινοπραξία αυτοαποκαλείται Hydrogen
Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS). Πρόκειται για μια εταιρική
σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με δεκαεπτά συμμετέχοντες, μεταξύ των
οποίων ο κατασκευαστής αεροσκαφών Fokker, η TU Delft, η Κυβέρνηση και
το Royal Netherlands Aerospace Center.
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Οικονομικοί Δείκτες

Οικονομική ανάπτυξη
Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με δεύτερο υπολογισμό
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2022
σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 6,7% το πρώτο τρίμηνο.
Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 8,8% τον Μάιο, ενώ τον Απρίλιο σε 9,6%. Οι τιμές των καυσίμων συνέχισαν να αυξάνονται τον Μάιο, ενώ η βενζίνη ήταν 23,8% ακριβότερη σε σύγκριση με τον Μάιο του
2021. Τον Μάιο η ενέργεια ήταν 105% πιο ακριβή από τον Μάιο του περασμένου έτους. Τέλος, ο
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν 10,2% στην Ολλανδία και 8,1% στην ευρωζώνη .
Ανεργία
Τον Μάιο, η ανεργία στην Ολλανδία μειώθηκε έτι περαιτέρω, ενώ οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 323 χιλιάδες, ισοδυναμώντας σε ποσοστό 3,3% του εργατικού δυναμικού (3,3% τον Απρίλιο).
Επενδύσεις
Τον Απρίλιο, ο όγκος των επενδύσεων ήταν κατά 0,5% χαμηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2021. Η μείωση ήταν κυρίως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων σε υποδομές.
Τιμές κατοικιών
Τον Μάιο, οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 18,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
2021. Τον Απρίλιο, η αύξηση ανήλθε σε 19,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το χαμηλό
επίπεδο των τιμών κατά τον Ιούνιο το 2013, οι σημερινές τιμές είναι σχεδόν διπλάσιες.
Εμπόριο
Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 2,8% μεγαλύτερος τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο
2021. Εξήχθησαν περισσότερα μεταλλικά και χημικά προϊόντα. Όσον αφορά τον όγκο εισαγόμενων
αγαθών, καταγράφηκε επίσης αύξηση (1,6%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Πτωχεύσεις
Οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (189) τον Μάιο στην Ολλανδία ήταν κατά 60% περισσότερες σε
σύγκριση με τον Απρίλιο (118).

Εμπορικό ισοζύγιο Ολλανδίας

https://tradingeconomics.com/netherlands/balance-oftrade
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Ιούνιο 2022—Δείκτης ΑΕX

Ο Ιούνιος ήταν ένας αρκετά δύσκολος μήνας για το ολλανδικό Χρηματιστήριο.
Ο πληθωρισμός που προκαλείται από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων δεν φαίνεται να μειώνεται προς το παρόν και οι ανακοινώσεις για αυξήσεις των επιτοκίων από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα
για την καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού δημιουργούν αρνητικό κλίμα
στους επενδυτές λόγω φόβου για συρρίκνωση της οικονομίας.

Ετήσια Εκθεση για την οικονομία της Ολλανδίας
και τις διμερείς οικονομικές και σχέσεις
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/infofile/80758

