
Στο πλαίσιο του δεύτερου 
γύρου του Εθνικού Ταμεί-
ου Ανάπτυξης της Ολλαν-
δίας πρόκειται να διατε-
θούν φέτος κονδύλια 
ύψους 3,22 δισεκατομμυ-
ρίων Ευρώ για επενδύσεις 
την καινοτομία, ενώ άλλα 
1,33 δισεκατομμύρια ευρώ 
έχουν δεσμευτεί για τον 
σκοπό αυτό. Το Εθνικό 
Ταμείο Ανάπτυξης έχει 
συσταθεί από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών Υποθέ-
σεων και Κλίματος και από 
το Υπουργείο Οικονομι-
κών. Στο δε πλαίσιο του 
δεύτερου γύρου έχουν 
επιλεγεί προς χρηματοδό-
τηση 20 προτάσεις που 
επικεντρώνονται, μεταξύ 
άλλων, στη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης για 
την έρευνα για τον καρκί-
νο, σε βασικές τεχνολογίες 
όπως η φωτονική, σε νεο-
φυείς επιχειρήσεις στη 

φαρμακευτική βιομηχανία, 
στη χρήση του υδρογό-
νου, στην «πράσινη» χη-
μεία, στην ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της βιομη-
χανίας αεροσκαφών κα-
θώς και στην ψηφιοποίηση 
στον τομέα της εφοδιαστι-
κής (logistics). Επίσης, 
αφορούν σε έργα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των 
υποδομών και της γνώσης, 
καθώς και για την επέκτα-
ση των υφιστάμενων συ-
μπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα για τη 
διασύνδεση της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας. 
 
Οι προτάσεις για την εν 
λόγω χρηματοδότηση 
έργων έχουν υποβληθεί 
από διάφορα υπουργεία, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Υπουργείου Οικονομικών 

Υποθέσεων και Κλίματος, 
σε συνεργασία με εταιρεί-
ες και επιστημονικούς φο-
ρείς. Σύμφωνα με την ανε-
ξάρτητη συμβουλευτική 
επιτροπή «The Dutch 
Safety Board», η οποία 
πρότεινε τη συγκεκριμένη 
επιλογή έργων, τα τελευ-
ταία θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της γνώσης και 
στην οικονομική ανάπτυ-
ξη, στην ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων έρευνας 
και καινοτομίας και στη 
βελτίωση της ανταγωνιστι-
κής θέσης της Ολλανδίας.  
 
Την επιλογή της συμβου-
λευτικής επιτροπής για τον 
δεύτερο γύρο του Εθνικού 
Ταμείου Ανάπτυξης ενέ-
κρινε η ολλανδική Κυβέρ-
νηση στις 20 Απριλίου.  

Το Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης της Ολλανδίας επενδύει 3,22 δισ. € 
επιπλέον  στην καινοτομία  
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Σε εκατ. € 2020 2021 

Εισπράξεις Ελλάδος από την Ολλανδία 676 1.226 

Ταξίδια 125 565 

Επιχειρηματικές υπηρεσίες 359 433 
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Η ολλανδική Κυβέρνηση 
προέβη στον καθορισμό 
τριών περιοχών για την 
κατασκευή υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων και στην 
επιβεβαίωση προηγούμε-
νου καθορισμού δύο ακό-
μη περιοχών. Τα αιολικά 
πάρκα που θα κατασκευα-
στούν σε εν λόγω περιο-
χές, θα έχουν συνολικό 
ενεργειακό δυναμικό 10,7 
GW και θα διπλασιάσουν 
το συνολικό δυναμικό από 
υπεράκτια αιολική ενέργει-
α σε 21 GW μέχρι το 
2030. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, η υπεράκτια αιολική 
ενέργεια θα καταστεί η 
μεγαλύτερη πηγή ενέργει-
ας, κάτι που εμπίπτει στα 
σχέδια της Ολλανδίας για 
αύξηση της παραγωγής 
βιώσιμης ενέργειας ώστε 
να μην χρειάζεται πλέον 
να εισάγει άνθρακα, φυσι-
κό αέριο ή πετρέλαιο.  

Εν λόγω περιοχές αποτε-
λούν μέρος του ολλανδι-
κού ενεργειακού προγράμ-
ματος Βόρειας Θάλασσα, 
βρίσκονται στα βόρεια και 
βορειοδυτικά της χώρας 
και θα ληφθεί μέριμνα για 
να διασφαλισθεί ότι η κα-
τασκευή των αιολικών 
πάρκων δεν θα διαταράξει 
τη ναυτιλία, την αλιεία, 
την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος καθώς 
και θέματα άμυνας.  

Η Κυβέρνηση προτείνει να 
αξιοποιηθεί το Ταμείο για 
το Κλίμα για να καλυφθεί 
μέρος των δαπανών: πρό-
κειται για ποσό 1,69 δισ. € 
που θα καλύπτει την α-
σφάλεια της ναυτιλίας, την 
βελτίωση της βιωσιμότη-
τας της αλιείας, την προ-
στασία του οικοσυστήμα-
τος της Βόρειας Θάλασσας 
και την διασύνδεσή του με 

το χερσαίο δίκτυο ενέργει-
ας.  

Έως ότου τα ανωτέρω 
σχέδια υλοποιηθούν, η 
Κυβέρνηση αναζητά τρό-
πους εξασφάλισης επάρ-
κειας φυσικού αερίου. 
Στόχος της είναι πριν τον 
ερχόμενο χειμώνα να είναι 
σε θέση να εισάγει περισ-
σότερο αέριο από χώρες 
εκτός της Ρωσίας και να 
διασφαλίσει επαρκή απο-
θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, 
κυβερνητική αντιπροσω-
πεία που θα επισκεφθεί 
την επόμενη εβδομάδα το 
Ομάν και τα ΗΑΕ στο 
πλαίσιο μίας από καιρό 
προγραμματισμένης επί-
σκεψης, πρόκειται να προ-
σθέσει εκτάκτως στα θέ-
ματα της ημερήσιας διάτα-
ξης τις δυνατότητες αύξη-
σης προμήθειας LNG από 
τις δύο χώρες του Κόλ-
που.  

δη στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού. Μολονό-
τι λοιπόν η θέση εκκίνη-
σης για την τελευταία εί-
ναι «εξαιρετικά καλή», ο 
κ. Ολλανδός Πρωθυπουρ-
γός θεωρεί ότι είναι 
«αναπόφευκτο» να αυξη-
θούν οι φορολογικές επι-
βαρύνσεις των εταιρειών 
και των πιο ευκατάστατων 
πολιτών.  

Συγκεκριμένα, η ολλανδι-
κή Κυβέρνηση «παλεύει» 
με το κενό δισεκατομμυρί-
ων ευρώ που παρουσιάζει 
ο προϋπολογισμός (ο ο-
ποίος μάλιστα προβλέπει 
αυξημένες δαπάνες για 
διάφορους τομείς). Για να 
το καλύψει, έχει αποφασί-
σει να αυξήσει τους φό-
ρους για τις προαναφερ-
θείσες κατηγορίες. Παράλ-
ληλα, διαβεβαιώνει κατη-
γορηματικά ότι η φορολό-

Ο Ολλανδός Πρωθυπουρ-
γός Mark Rutte καλεί τους 
εργοδότες για αύξηση των 
μισθών, όπου αυτή είναι 
δυνατή. Με δεδομένο ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της 
ολλανδικής οικονομίας έχει 
επανέλθει σε πλήρη ανά-
πτυξη, ο κ. Rutte θεωρεί 
ότι συνιστά «αξιοπρεπή 
εργοδοτική συμπεριφορά» 
η καταβολή υψηλότερων 
μισθών όταν οι επιχειρή-
σεις σημειώνουν θετικές 
επιδόσεις. Η αύξηση των 
αποδοχών των εργαζομέ-
νων θα βοηθήσει στην 
προσαρμογή στο μεγάλο 
κύμα πληθωρισμού που 
πλήττει την χώρα, όπως 
εν γένει την ΕΕ.  

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και η αύξηση των τιμών 
ενέργειας έχουν σημαντι-
κές επιπτώσεις και στην 
ολλανδική οικονομία και 

γηση για τους εργαζόμε-
νους δεν πρόκειται να αυ-
ξηθεί και μάλιστα σχεδιά-
ζει να προβεί εντός του 
καλοκαιριού σε φορολογι-
κή ελάφρυνση για τους 
πολίτες των μεσαίων εισο-
δηματικών στρωμάτων, 
ύψους περίπου 3 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ.  

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζε-
ται η αύξηση του φόρου 
μεταβίβασης για δεύτερη 
κατοικία, του φόρου επί 
εισοδημάτων από υψη-
λούς τόκους για τους οικο-
νομικά ισχυρότερους πολί-
τες καθώς και η αύξηση 
του φόρου επί των κερ-
δών για τις εταιρείες, μο-
λονότι ο Ολλανδός Πρω-
θυπουργός παραδέχεται 
ότι αντιμετωπίζουν ήδη 
σημαντική φορολογική 
επιβάρυνση.  

Σχέδια ολλανδικής Κυβέρνησης για διπλασιασμό παραγωγής ενέργειας από    

            υπεράκτια αιολικά πάρκα 

Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός καλεί τους εργοδότες για αύξηση των μισθών  
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Η Ολλανδία σχεδιάζει να 
γίνει πρωτοπόρος σε σχέ-
ση με ένα ευρωπαϊκό δί-
κτυο ενέργειας, τον 
«Διάδρομο Δέλτα», που 
θα βασίζεται στο υδρογό-
νο και θα συντελέσει στην 
απεξάρτηση από το ρωσι-
κό φυσικό αέριο. Την βά-
ση του δικτύου θα αποτε-
λέσει το παλαιό δίκτυο 
φυσικού αερίου, στο οποίο 
η ΕΕ επιθυμεί να συνδε-
θούν και τα νότια κ-μ. Το 
αρχικό τμήμα του δικτύου 
εκτιμάται, σύμφωνα με τη 
Shell, ότι μπορεί να τεθεί 
σε λειτουργία εντός τετρα-
ετίας. 
Σύμφωνα με Ολλανδούς 
ενεργειακούς αναλυτές, η 
χώρα τους πρωτοστατεί 
στην σχετική τεχνολογία 
και τις υποδομές, ωστόσο 
η πραγματική της δύναμη 
έγκειται στην επέκταση σε 
όλη την Ευρώπη. Στον 
όλο δε σχεδιασμό εμπίπτει 
και η συνεργασία με τη 
Γερμανία, η οποία έχει ήδη 
σημειώσει πρόοδο στον εν 
λόγω τομέα. Υπό την πίε-

ση της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία, δημιουρ-
γείται ήδη σε πρώτη φάση 
ένα κλειστό δίκτυο πέντε 
χλμ. αγωγού στην ΒΔ Ευ-
ρώπη.  
Στην Ολλανδία, ο λιμήν 
του Ρότερνταμ αποτελεί 
προς το παρόν την 
«καρδιά» του εφοδιασμού  
υδρογόνου. Επίσης, χρησι-
μοποιούνται εν μέρει οι 
αγωγοί της Gasunie, οι 
οποίοι μετέφεραν φυσικό 
αέριο από το κοίτασμα 
Groningen. Η συνεργασία 
με την Γερμανία θα οδη-
γήσει στην δημιουργία του 
κοινού γερμανο-
ολλανδικού συστήματος, 
του «Διαδρόμου Δέλτα», ο 
οποίος θα αναπτυχθεί πλή-
ρως εντός 30ετίας και α-
ναμένεται να μεταφέρει 
7,1 εκ. τόνους υδρογόνου 
στην Ευρώπη.  
Σε ό,τι αφορά το υδρογό-
νο, αυτό που χρησιμοποι-
είται ευρύτερα προέρχεται 
από την αιολική ενέργεια. 
Μέχρι το 2030, η Κυβέρ-
νηση έχει θέσει ως στόχο 

τον διπλασιασμό παραγωγής  
αιολικής ενέργειας από θα-
λάσσια πάρκα σε 10  γιγαβάτ. 
Ωστόσο η τρέχουσα ζήτηση 
για υδρογόνο στην βιομηχα-
νία πετροχημικών στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία και Ολ-
λανδία είναι ήδη υψηλότερη, 
ενώ η παραγωγή υδρογόνου 
από υπεράκτια αιολικά πάρκα 
ανεμογεννήτριες δεν είναι 
αρκετή για να τροφοδοτήσει 
άμεσα την Ολλανδία και την 
Ευρώπη και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να εισαχθεί υδρογόνο.  
Η Shell ξεκίνησε την κατα-
σκευή  συγκροτήματος απο-
θήκευσης υδρογόνου στο 
λιμάνι του Ρότερνταμ. Η εται-
ρεία  είναι ήδη σε διαδικασία 
μετατροπής της σε προμη-
θευτή καθαρότερων τύπων 
ενέργειας και  ανακοίνωσε ότι 
θα παρέχει υδρογόνο σε ένα 
σύστημα 4 ευρωπαϊκών αγω-
γών οι οποίοι αναπτύσσονται 
μεταξύ μεγάλων βιομηχανι-
κών περιοχών και, συγκεκρι-
μένα, του λιμένος του Ρότερ-
νταμ, του χημικού συγκροτή-
ματος Chemelot στο Limburg 
και της γερμανικής Ρηνανίας.  

Η Ολλανδία πρωτοπόρος στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο υδρογόνου  

αυτονομία για την Ευρώ-
πη». 

Η TenneT στην οποία το 
κράτος είναι ο μοναδικός 
μέτοχος, ανέθεσε σε κοι-
νοπραξία της ολλανδικής 
εταιρείας Boskalis και της 
κινεζικής εταιρείας Ningbo 
Orient Cables (NBO) τη 
σύμβαση για τοποθέτηση 
θαλάσσιων καλωδίων για 
το έργο αιολικής ενέργειας 
«Hollandse Kust». Η NBO 
θα σχεδιάσει και θα παρα-
δώσει 2 θαλάσσια καλώδια 
μήκους 65 χλμ, τα οποία 
θα συνδεθούν στο δίκτυο 
υψηλής τάσης της Ten-
neT. Το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2025. 
Πρόσφατα η TenneT ανέ-
θεσε σύμβαση σε κοινο-
πραξία για τη σύνδεση 
αιολικού πάρκου στις α-
κτές της Γερμανίας με την 
ηπειρωτική χώρα. Η παρα-
γόμενη ενέργεια πρόκειται 
να μεταφερθεί στο Büttel 
στη Γερμανία μέσω καλω-
δίου. Στο έργο αυτό συμ-

μετέχουν και κινεζικές ε-
ταιρείες. 

Η συνεργασία με κινεζικές 
εταιρείες είναι ένα ευαί-
σθητο θέμα, διότι συχνά 
διατηρούν στενούς δε-
σμούς με την Κυβέρνησή 
τους. Εξ άλλου, η Κίνα 
έχει αποκλειστεί από το 
δίκτυο τηλεπικοινωνιών σε 
διάφορες χώρες. Η Ολλαν-
δία έχει θεσπίσει κανόνες 
ώστε η Huawei να μην 
προμηθεύει ευαίσθητα 
εξαρτήματα σε ολλανδικές 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 
λόγω φόβου κατασκοπεί-
ας. Επομένως ολλανδοί 
βουλευτές θεωρούν αντι-
φατικό «ότι, αφενός, ορ-
θώς αποκλείουμε τη 
Huawei από τον πυρήνα 
των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων υπό τον φόβο 
κινεζικής επιρροής και κα-
τασκοπείας, αλλά ταυτό-
χρονα επιτρέπουμε στην 
Κίνα να αναλάβει τον 
έλεγχο του ενεργειακού 
εφοδιασμού μας». 

Ανησυχίες εκφράζονται 
στην Ολλανδία για  συμμε-
τοχή κινεζικών κρατικών 
εταιρειών στο σύστημα 
συνδέσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ υπερά-
κτιων αιολικών πάρκων και 
του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας της TenneT, του 
φορέα εκμετάλλευσης των 
δικτύων υψηλής τάσης 
στην Ολλανδία και σε τμή-
μα της Γερμανίας. Ολλαν-
δοί βουλευτές θεωρούν 
ότι εν λόγω γεγονός θα 
μπορούσε να προσφέρει 
στην Κίνα τον έλεγχο ενός 
έργου που θα παρέχει 
ρεύμα σε ένα εκατομμύριο 
νοικοκυριά, αλλά και ότι 
θα ήταν ανεπιθύμητο για 
την εθνική ασφάλεια.  Ση-
μειώνουν ότι «ως Ολλαν-
δία και Ευρώπη, πρέπει να 
γίνουμε λιγότερο αφελείς 
σχετικά με τον ρόλο χω-
ρών εκτός Ευρώπης, όπως 
η Κίνα και η Ρωσία, σε 
κρίσιμους τομείς όπως ο 
ενεργειακός όπου είναι 
σημαντική η στρατηγική 
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Ανησυχίες για συμμετοχή κινεζικών κρατικών εταιρειών στην ανάπτυξη του 

ολλανδικού δικτύου ηλεκτροδότησης  

https://www.dnv.com/focus-

areas/hydrogen/index.html 

https://www.tennet.eu/our-grid/ 



 
 

 
Η ρωσική τράπεζα Amsterdam Trade Bank (ATB) κήρυξε πτώχευση. Η τρά-
πεζα, η οποία είναι υποκατάστημα της ρωσικής τράπεζας Alfa-Bank, είχε 
23.000 κατόχους λογαριασμών στην Ολλανδία. Η ATB δραστηριοποιείται 
στην Ολλανδία από το 1994 και απασχολεί 150 ερηαζόμενους. Η πλειοψηφία 
των κατόχων λογαριασμών διαμένει στην Ολλανδία και σχεδόν το ένα τέταρ-
το στη Γερμανία. Είναι η πρώτη πτώχευση  τράπεζας στην Ολλανδία από την 
πτώχευση της DSB το 2009. 

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας (ΕΙΚ) και Τεχνολογίας: δύο ολλανδικές 
εταιρείες στον κατάλογο των 20 επιλεγμένων νέων ευρωπαϊκών νεοφυών 
επιχειρήσεων «Bauhaus». Από έναν εκτενή κατάλογο 1029 αιτήσεων, είκοσι 
εξαιρετικά καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοσυσταθείσες εταιρείες επιλέχθηκαν από 
το ΕΙΤ να λάβουν οικονομική στήριξη και επιπρόσθετες υπηρεσίες αξίας 
50.000 ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη. Η στήριξη θα βοηθήσει τις επιλεγμέ-
νες εταιρείες να ξεκινήσουν δράσεις για βιώσιμες λύσεις για πόλεις, βιομηχα-
νίες, τρόφιμα και το κλίμα. Ο στόχος του ΕΙΚ είναι η υποστήριξη καινοτόμων 
εταιρειών στο πλαίσιο προγράμματος μετασχηματισμού «New European Bau-
haus». Η Living Light και η Workwize είναι οι δύο ολλανδικές εταιρείες που 
επιλέχθηκαν για το συγκριμένο πρόγραμμα στήριξης.  

 

 Πέντε εταιρείες του τομέα των αερομεταφορών σχηματίζουν συμμαχία για 
κλιματικά ουδέτερες πτήσεις έως το 2050 στο πλαίσιο της πρωτοβουλία Fly-
ing Vision. Πρόκειται για την Airbus, την KLM, το αεροδρόμιο Schiphol, το 
Ολλανδικό Αεροδιαστημικό Κέντρο (NLR) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Ντελφτ (TU Delft). Η πρωτοβουλία Flying Vision στοχεύει στην ανάπτυξη ε-
νός ανοιχτού  καινοτόμου οικοσυστήματος στο οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη 
μοιράζονται τεχνολογικές γνώσεις και στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 
και άλλοι οργανισμοί που θέλουν να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
αεροπορίας. Οι εταίροι θα επικεντρωθούν στη χρήση 100% ανανεώσιμων 
πηγών ενεργείας, στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων αεροσκαφών και σε κλιματι-
κά ουδέτερες δραστηριότητες μεταφορών.  

 

Το 2021, 6.581 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) έγιναν από 
ολλανδικές επιχειρήσεις, 3% περισσότερες σε σύγκριση με το 2020. Με 383 
αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Ολλανδία 
βρίσκεται στην τέταρτη θέση των πλέον καινοτόμων οικονομιών στον κόσμο 
μετά την Ελβετία, την Σουηδία και την Δανία. Σχεδόν το 50% των ολλανδι-
κών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας  προέρχεται από εταιρείες στην 
περιοχή του Αϊντχόβεν. Σημαντικότατο ρόλο παίζει ο όμιλος της Philips, από 
την οποία προέρχονται υπεύθυνη οι περισσότερες ολλανδικές αιτήσεις. Η ε-
ταιρεία φωτισμού Signify και οι εταιρείες τεχνολογίας ASML και NXP - όλες 
προέρχονται από την Philips - βρίσκονται επίσης στην πρώτη πεντάδα. Αυτές 
οι εταιρείες καθιστούν την περιφέρεια Noord-Brabant μία από τις πέντε πιο 
καινοτόμες περιοχές της Ευρώπης.  

 

Το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ αύξησε την τιμή των δικαιωμάτων 
απογείωσης και προσγείωσης κατά 9%, ενώ το 2023 και το 2024 η αύξηση 
θα είναι 12%. Ως αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει επίσης να προ-
χωρήσουν σε αντίστοιχη αύξηση τιμών. Σύμφωνα με τις Αρχές του αεροδρο-
μίου, η αύξηση είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κό-
στος για την βιωσιμότητα του αεροδρομίου. Επιπλέον, το Schiphol ισχυρίζε-
ται ότι έχει απώλειες 1,6 δισ. ευρώ λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.  
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Οικονομικοί Δείκτες  
 

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ολλανδία είχε τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού 
(Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τον Μάρτιο του 2022 (11,9%). Μόνο στην Τσεχία, την 
Εσθονία και τη Λιθουανία ο πληθωρισμός ήταν ακόμη υψηλότερος. Στο σύνολο των κρατών-μελών  
της  ΕΕ, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,8% τον Μάρτιο. Επίσης, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία με βά-
ση τον ΕνΔΤΚ ο πληθωρισμός στην Ολλανδία ανήλθε σε 11,2% τον Απρίλιο. 

 

Ανεργία 

Τον Μάρτιο, η ανεργία στην Ολλανδία μειώθηκε έτι περαιτέρω, ενώ οι καταγεγραμμένοι άνεργοι α-
νήλθαν σε 327 χιλιάδες,  ήτοι ποσοστό 3,3% του εργατικού δυναμικού (3,4% τον Φεβρουάριο). Ως 
εκ τούτου, η ανεργία έφτασε στο χαμηλότερο σημείο από το 2003.  

 

Επενδύσεις 

Κατά τον δεύτερο μήνα του 2022, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 5,0% υψηλότερος σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε στις επενδύσεις σε κατασκευή κατοι-
κιών και κτηρίων γραφείων  Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ο όγκος των επενδύσεων 
ήταν 2,5% χαμηλότερος. 

 

Τιμές κατοικιών 

Τον Μάρτιο, οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 19,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
2021. Τον Φεβρουάριο η αύξηση ανήλθε σε 20,5%. Επίσης, η Ολλανδία βρίσκεται μεταξύ των πέντε 
χωρών στις οποίες καταγράφθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των κατοικιών. Κατά μέσον όρο, οι 
τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 10% το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Με 18,7%, η Ολ-
λανδία κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μετά την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Ουγγαρί-
α. 

 

Εμπόριο 

Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 2,8% υψηλότερος τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Φε-
βρουάριο 2021. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν εξήχθησαν τα προϊό-
ντα μετάλλου και εξοπλισμός μεταφορών. Όσον αφορά τον όγκο εισαγόμενων αγαθών, καταγράφηκε 
αύξηση 1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Επίσης, σύμφωνα με δεύτερο 
(προσωρινό) υπολογισμό της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, οι ολλανδικές εισαγω-
γές από την Ελλάδα ανήλθαν σε 852 εκατ. ευρώ (847 εκατ. ευρώ είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα). Επί-
σης, οι ελληνικές εισαγωγές από την Ολλανδία υπολογίστηκαν σε 2.722 εκατ. έναντι 2.725 εκατ. στον 
δεύτερο υπολογισμό. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε ελαφρά για την Ελλάδα. 

 

Πτωχεύσεις 

Οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (160) τον Μάρτιο στην Ολλανδία ήταν κατά 22% περισσότερες 
σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021. Τον Φεβρουάριο, ο αριθμός των εταιρειών που κήρυξαν πτώχευση 
ανήλθε σε 150.   
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ        

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

        Πορεία Χρηματιστηρίου Άμστερνταμ τον Απρίλιο 2022—Δείκτης ΑΕX   

Διεύθυνση: 
Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, 
The Netherlands  
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 
09.00 - 17.00  
 
Τηλέφωνο: 
(0031 70) 356 1199  
 
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
ecocom-hague@mfa.gr  
 
Ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

    Interclean Amsterdam 2022: 10-13 Μαΐου (https://www.intercleanshow.com/amsterdam/) 

    Breakbulk Europe: 17-19 Μαΐου (https://europe.breakbulk.com/Home) 

    Maritime Industry: 17-19 Μαΐου (https://www.maritime-industry.nl/en/) 

    StocExpo: 23-25 Μαΐου (https://www.stocexpo.com/en/) 

    World of Private Label (PLMA): 31 Μαΐου-1 Ιουv. (https://www.plmainternational.com/) 

    Greentech Amsterdam 2022: 14-16 Ιουν. (https://www.greentech.nl/amsterdam/) 

    Electric & Hybrid Marine World Expo 2022: 21-23 Ιουν.            
(https://www.electricandhybridmarineworldexpo.com/en/) 

 

https://www.intercleanshow.com/amsterdam/
https://www.metstrade.com/
https://www.maritime-industry.nl/en/
https://www.stocexpo.com/en/
https://www.plmainternational.com/world-private-label-2021
https://www.greentech.nl/amsterdam/
https://www.electricandhybridmarineworldexpo.com/en/

