
Συνέπειες για την ολλανδική οικονομία από την επιβολή δασμών εκ μέρους των 

ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα και σε προϊόντα της Κίνας. 

 

Σε ειδική μελέτη της ολλανδικής Τράπεζας Rabobank η οποία εξετάζει, βασιζόμενη στο 

πρότυπο  μοντέλο GTAP, τις επιπτώσεις από την επιβολή δασμών ύψους 7,5 δις δολ. 

περίπου εκ μέρους των ΗΠΑ που πρόκειται να επιβληθούν μετά την 18
η
 Οκτωβρίου σε 

πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα έπειτα από την πρόσφατη απόφαση του ΠΟΕ,  σημειώνονται 

μεταξύ άλλων τα εξής: 

Η επιβολή δασμών αποσκοπεί ειδικά να βλάψει τις τέσσερις χώρες της κοινοπραξίας 

Airbus: τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και τη Γαλλία στοχεύοντας 

όμως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς οι ΗΠΑ υπογραμμίζουν ότι η ΕΕ είναι 

συλλογικά υπεύθυνη για τις επιδοτήσεις στην Airbus. Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος 

της δέσμης μέτρων που ανακοινώθηκε είναι γενικά πολύ μικρός. Η Γερμανία αναμένεται 

να υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες όσον αφορά στο ΑΕΠ αλλά και αυτό θα είναι 

ελάχιστο ποσοστό. Ο αμελητέος μακροοικονομικός αντίκτυπος οφείλεται στο 

περιορισμένο μέγεθος του πακέτου σε σύγκριση με τις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ προς 

τις ΗΠΑ ή τις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ παγκοσμίως. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την 

σχετική λίστα που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ, οι δασμοί αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και 

χώρες, ο οικονομικός αντίκτυπος κατανέμεται ανομοιογενώς σε διάφορους τομείς εντός 

των ευρωπαϊκών χωρών. 

Ειδικότερα όσον αφορά στην Ολλανδία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας θα αντιμετωπίσει 

σχετικά τις μεγαλύτερες απώλειες αν και ο συνολικός αντίκτυπος δεν αναμένεται να 

υπερβεί το 0,2% του ΑΕΠ μέχρι το 2024. Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα, το κρέας (χοιρινό) 

και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι) ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τις 

μεγαλύτερες συνέπειες. Ο αντίκτυπος στις ολλανδικές εμπορικές συναλλαγές φαίνεται να 

περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένα κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν 

αναμένεται μεγάλη επίδραση στον ολλανδικό γεωργικό τομέα καθώς η Ολλανδία δεν 

είναι σημαντικός παραγωγός οίνου και ελαιολάδου, προϊόντα τα οποία εκτιμάται ότι θα 

πληγούν από την επιβολή δασμών. Ορισμένα ολλανδικά γαλακτοκομικά προϊόντα, 

κυρίως τυριά, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, ωστόσο, σημαντικοί τύποι τυριών, όπως 

π.χ. η Gouda και Edam αποκλείονται την λίστα των προϊόντων για τα οποία θα 

επιβληθούν δασμοί. Υπάρχουν επίσης ορισμένες ολλανδικές βιομηχανίες, οι οποίες θα 

μπορούσαν να ωφεληθούν ελαφρώς σε τομείς όπως είναι ο αεροναυπηγικός τομέας, τα 

μηχανήματα και ο εξοπλισμός και τα ποτά. 

Σημειώνεται ότι η Ολλανδία διατηρεί με τις ΗΠΑ άριστες οικονομικές και εμπορικές 

σχέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Bureau of Economic Analysis των 

ΗΠΑ, κατά το 2018, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από τις ΗΠΑ στην Ολλανδία 



ανήλθαν σε 66,5 δις δολ. (αύξηση 13,3% ), ενώ οι εισαγωγές από την Ολλανδία ανήλθαν 

σε 37,5 δις δολ. (αύξηση 27,2% ). Οι επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ολλανδία το 2018 

ανήλθαν σε 883,2 δις δολ. ενώ οι επενδύσεις στις ΗΠΑ από την Ολλανδία ανήλθαν σε 

479 δις δολ. Τέλος, το 2017, οι θυγατρικές εταιρίες των αμερικανικών πολυεθνικών 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ολλανδία απασχολούσαν 263 χιλ. εργαζόμενους 

ενώ οι θυγατρικές εταιρείες των ολλανδικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που εδρεύουν 

στις ΗΠΑ απασχολούσαν 475 χιλ. εργαζόμενους το 2016. Ενδεχομένως, οι άριστες 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ο μικρός σχετικά αντίκτυπος των μέτρων 

της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ερμηνεύουν το γεγονός ότι έως σήμερα δεν υπάρχει κάποια 

διαμαρτυρία ή σχόλιο από τις εδώ επίσημες αρχές.   

Με αφορμή την επικείμενη επιβολή δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ σε πολλά ευρωπαϊκά 

προϊόντα, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά δημοσιεύματα του ολλανδικού τύπου 

καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές ολλανδικές πολυεθνικές  που 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα εξαιτίας της επιβολής δασμών εκ μέρους των ΗΠΑ στην 

Κίνα και αντιστρόφως. Μεταξύ άλλων εταιριών, όπως η ΝΧP που παράγει ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό και η DSM που παράγει προϊόντα διατροφής, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η εταιρία παραγωγής ιατρικής τεχνολογίας Philips η οποία μολονότι κατά το 

τρίτο τρίμηνο αύξησε τον τζίρο της κατά 6%, τα περιθώρια κέρδους της μειώθηκαν 

ελαφρώς με αποτέλεσμα να επιζητεί να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά της Κίνας 

παρά στις εξαγωγές. Οι Ολλανδοί καταναλωτές επίσης είναι πιθανό να ζημιωθούν κατά 

την επόμενη περίοδο καθώς μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις τιμών στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, ηλεκτρονικά προϊόντα και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Γενικότερα, εκτιμάται 

πως ο «εμπορικός πόλεμος» ΗΠΑ –Κίνας θα έχει μικρό αντίκτυπο στην οικονομία της 

Ολλανδίας και οι αρνητικές συνέπειες θα σχετίζονται με την ενδεχόμενη επιβράδυνση 

της παγκόσμιας οικονομίας καθώς η χώρα διαθέτει μία από τις πλέον ανοιχτές 

οικονομίες καθιστώντας την ευάλωτη στις διεθνείς εξελίξεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με στοιχεία της Στατιστικής υπηρεσίας της Ολλανδίας,  605  ολλανδικές εταιρείες έχουν 

γραφεία στην Κίνα ενώ υπό κινεζική ιδιοκτησία λειτουργούν 470 εταιρείες στην 

Ολλανδία. 

 

 


