
Συρρίκνωση του ΑΕΠ 0,2% το 3ο τρίμηνο του 2022 
Το 3ο τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο. Αυτό οφειλόταν στις χαμηλότερες επενδύσεις, κυρίως σε 
κατοικίες και σε υποδομές. 
 
Ελαφρά βελτίωση εμπιστοσύνης των παραγωγών   
Η εμπιστοσύνη των παραγωγών αυξήθηκε από 3,3 μονάδες τον Δεκέμβριο σε 
3,6 τον Ιανουάριο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές 
είναι πιο αισόδοξοι σχετικά με τις νέες παραγγελίες 
 
Αύξηση άνω του 3% επενδύσεων τον Νοέμβριο 
Ο όγκος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 
3,1% σε ετήσια βάση. Αυτό οφείλεται κυρίως σε περισσότερες επενδύσεις σε 
κτίρια και άλλες οδικές μεταφορές (π.χ. φορτηγά και φορτηγά παράδοσης). 
Έγιναν λιγότερες επενδύσεις σε υποδομές. 
 
Αύξηση εξαγωγών κατά 5% τον Νοέμβριο 
Τον Νοέμβριο του 2022, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε 
κατά 5% σε ετήσια βάση. Η αύξηση τον Νοέμβριο παρατηρήθηκε κυρίως στις 
εξαγωγές πετρελαιοειδών, εξοπλισμού μεταφορών, μηχανημάτων και συ-
σκευών. Ο όγκος των εισαγωγών αγαθών μειώθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βά-
ση. 
 
Πληθωρισμός 7,6% τον Ιανουάριο 
Στην προσωρινή εκτίμηση, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο ήταν 7,6%, Εν λόγω 
εκτίμηση υπολογίζεται με βάση ελλιπή ακόμη δεδομένα. Τον Δεκέμβριο, τα 
καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες ήταν 9,6% ακριβότερα σε σχέση με Δε-
κέμβριο 2021 . 
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Οι ολλανδικές εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων κα-
τέγραψαν για άλλη μία 
φορά υψηλό ρεκόρ, κα-
θώς το 2022 αυξήθηκαν 
κατά 17% σε σύγκριση με 
το 2021 και διαμορφώθη-
καν σε 122,3 δισ. €. Η 
αύξηση αυτή ωστόσο ο-
φείλεται στις υψηλότερες 
τιμές των εν λόγω προϊό-
ντων (λόγω ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία και 
αύξησης ενεργειακού κό-
στους). Το 2022, η Ολλαν-
δία εξήγαγε αγροτικά προ-
ϊόντα αξίας 49,6 δισ. €  εκ 
των οποίων  44,9 δισ.  
προήλθαν από εξαγωγές 
ολλανδικής παραγωγής και 
4,7 δισ. € από επανεξαγω-
γές. 

Οι ολλανδικές εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων επί 
σειρά ετών καταγράφουν 
συνεχή ρεκόρ. Σημειώνε-
ται ωστόσο ότι ενώ κάθε 
χρόνο ο Ολλανδός Υπουρ-
γός Γεωργίας θριαμβολο-
γεί για τις επιδόσεις της 

χώρας του στη μεγάλη 
γεωργική έκθεση του Βε-
ρολίνου, την «Grüne 
Woche», εφέτος δεν θα 
ακολουθήσει αυτήν την 
πρακτική λόγω αυξανόμε-
νης κριτικής για το περι-
βαλλοντικό κόστος από 
την επιτυχία της χώρας 
στις εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων! 

Τα περισσότερα αγροτικά 
προϊόντα είχαν υψηλότε-
ρες τιμές το 2022 από ό,τι 
το 2021 διότι οι αγρότες 
και οι παραγωγοί μετακύ-
λησαν τις αυξήσεις κό-
στους που συνδέονται, για 
τους μεν πρώτους, με ζω-
οτροφές, λιπάσματα ενέρ-
γεια, για τους δε δεύτε-
ρους, με ακριβότερες 
πρώτες ύλες, ενέργεια, 
τιμές συσκευασίας και κό-
στη μεταφοράς. 

Στις εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων, τα γαλακτοκο-
μικά και τα αυγά κατέλα-
βαν την 1η θέση καθώς  

αυξήθηκαν κατά 35% στα 
11,9 δισ. €. Οι εξαγωγές 
κρέατος αυξήθηκαν από 
9,4 δισ. €  2021 σε 11 δισ. 
€  το 2022.Μείωση κατέ-
γραψαν οι εξαγωγές 
φρούτων και προϊόντων 
ανθοκομίας. Η τελευταία 
ήταν επί σειρά ετών 1η 
στην κατάταξη των αγρο-
τικών εξαγωγών αλλά το 
2022 οι εξαγωγές μειώθη-
καν στα 11,5 δισ. € (11,9 
δισ. € το 2021).Επίσης, οι 
εξαγωγές φρούτων μειώ-
θηκαν από 7,2 δισ. € σε 
7,0 δισ.  

Οι εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων στους κυριότε-
ρους  προορισμούς αυξή-
θηκαν σε αξία το 2022. Η 
Γερμανία παραμένει η ση-
μαντικότερη αγορά καθώς 
απορροφά το 24% εν λό-
γω εξαγωγών. Επίσης αύ-
ξηση κατέγραψαν οι εξα-
γωγές προς Ισπανία 
(25%) και προς ΗΠΑ  
(24%).  

της καθώς στο πλαίσιο της 
συμφωνίας προβλέπεται 
ότι οι τελευταίες παραλλα-
γές των μηχανών DUV της 
ASML δεν θα εξάγονται 
στην Κίνα. Οι μηχανές 
DUV παλαιότερης γενιάς, 
που παράγουν τσιπ για 
προϊόντα όπως ψυγεία, 
κινητά τηλέφωνα και υπο-
λογιστές δεν καλύπτονται 
από τη συμφωνία διότι η 
Ολλανδία θεωρεί κάτι τέ-
τοιο υπερβολικό και επι-
πλέον φοβάται ότι μια τέ-
τοια απαγόρευση θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε ση-
μαντικές ελλείψεις τσιπ σε 
αρκετούς τομείς.  

Επίσης, και η Ιαπωνία επι-
βάλλει περιορισμούς στους 
κατασκευαστές μηχανών 

Έπειτα από χρόνια διπλω-
ματικών πιέσεων από τον 
Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ, η 
Ολλανδία και η Ιαπωνία 
κατέληξαν σε συμφωνία 
για περαιτέρω περιορισμό 
των εξαγωγών προηγμέ-
νης τεχνολογίας τσιπ στην 
Κίνα.  

Οι πλέον καινούριες μηχα-
νές παραγωγής τσιπ της 
ASML, οι συσκευές ακραί-
ας υπεριώδους (EUV), δεν 
επετράπη ποτέ να πωλη-
θούν στην Κίνα, ωστόσο 
οι ΗΠΑ θέλουν να αποκό-
ψουν τους Κινέζους και 
από την παλαιότερη τε-
χνολογία βαθιάς υπεριώ-
δους (DUV). 

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να 
έχει επιτύχει τον στόχο 

τσιπ Nikon και Tokyo Elec-
tron. 

Ωστόσο ολλανδικής κατα-
σκευής μικροτσίπ εξακο-
λουθούν να καταλήγουν 
στη Ρωσία παρά τις κυρώ-
σεις. Από την αρχή της 
εισβολής στην Ουκρανία 
μέχρι τον περασμένο Δε-
κέμβριο, πολλά εκατομμύ-
ρια τσιπ κατέληξαν στην 
Ρωσία. Πηγές αναφέρουν 
ότι εκατοντάδες παραδό-
σεις κατευθύνθηκαν σε 
τρεις ρωσικές εταιρείες 
που συνδέονται με αμυντι-
κές εταιρείες και 
«ολλανδικά» τσιπ έχουν 
βρεθεί και σε ρωσικά 
όπλα. 

Αύξηση ρεκόρ ολλανδικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων  

Η Ολλανδία συντάσσεται με την προσπάθεια των ΗΠΑ για περιορισμό κινεζικής βιομηχανίας 

ημιαγωγών (τσιπ) 
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Η αύξηση στους μισθούς 
των συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας το τελευταίο 
τρίμηνο του 2022  σε πο-
σοστό 3,6% ήταν η μεγα-
λύτερη των τελευταίων 
είκοσι ετών. Ωστόσο, οι 
εργαζόμενοι αντιλαμβάνο-
νται ελάχιστα αυτή την 
αύξηση δεδομένου ότι το 
κόστος ζωής έχει αυξηθεί 
ακόμη περισσότερο. Προ-
σαρμοσμένοι στον πληθω-
ρισμό, οι μισθοί επί της 
ουσίας μειώθηκαν κατά 
6%. Σύμφωνα μάλιστα με 
την Στατιστική Υπηρεσία 
της Ολλανδίας , «αφ΄ότου  
ξεκίνησε η δημοσίευση 
των ετήσιων στοιχείων το 
1973, δεν έχει υπάρξει 
τόσο μεγάλη διαφορά με-
ταξύ των συλλογικά συμ-
φωνημένων αυξήσεων 
μισθών και της εξέλιξης 
του πληθωρισμού» 

Η Κυβέρνηση υπήρξε πιο 
γενναιόδωρη από την επι-
χειρηματική κοινότητα 

δεδομένου ότι οι αυξήσεις 
μισθών στο δημόσιο δια-
μορφώθηκαν το 2022 στο 
4,1% ενώ στον ιδιωτικό 
τομέα περιορίστηκαν στο 
3%. Οι εργαζόμενοι στην 
γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία είχαν την μικρότερη 
αύξηση μισθών, ήτοι 2%.   

Τα προηγούμενα χρόνια 
όπου ο πληθωρισμός κι-
νούνταν σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, τα συνδικάτα θα 
ήταν ικανοποιημένα με 
αύξηση 3,6% στους μι-
σθούς. Ωστόσο, ο πρωτο-
φανής υψηλός πληθωρι-
σμός και ιδιαίτερα το αυ-
ξημένο ενεργειακό κόστος 
έχουν αλλάξει άρδην τα 
δεδομένα. Για το 2023, 
συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις FNV και η CNV θέ-
τουν έναν σημαντικά υψη-
λότερο στόχο. Το FNV 
απαιτεί πλέον αυξήσεις 
14,3 %, ήτοι το ποσοστό 
πληθωρισμού Οκτωβρίου. 
Το δε πιο «παραδοσιακό» 

συνδικάτο CNV εισέρχεται 
στη διαβούλευση με μια 
«ιστορικά υψηλή» μισθο-
λογική διεκδίκηση από 5 
έως 10%.                                                                                    

Τα τελευταία χρόνια και οι 
δύο συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις εστιάζουν στην 
ποσοστιαία αύξηση μισθού 
σε συνδυασμό με σταθερό 
ποσό ανά μήνα ή εφάπαξ 
πληρωμή. Επί παραδείγμα-
τι, οι δημόσιοι υπάλληλοι 
της κεντρικής Κυβέρνησης 
έλαβαν 2,5% συν 75 ευρώ 
το μήνα και ποσό 450 ευ-
ρώ τον Δεκέμβριο. Οι ερ-
γαζόμενοι των Ολλανδι-
κών Σιδηροδρόμων θα 
λάβουν 2.000 ευρώ, επι-
πλέον της αύξησης 
8,45%. Με αυτόν τον τρό-
πο, οι εργαζόμενοι σε χα-
μηλότερες μισθολογικές 
κλίμακες λαμβάνουν σχετι-
κά υψηλότερες μισθολογι-
κές αυξήσεις από συνα-
δέλφους τους που  αμεί-
βονται καλύτερα.   

 

Αύξηση ρεκόρ στους μισθούς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

με αποτέλεσμα σημαντικές 
οικονομικές ζημιές το πα-
ρελθόν έτος.  Η Philips 
σχεδιάζει να ολοκληρώσει 
αυτήν την ανάκληση στις 
αρχές του έτους, αλλά 
ακόμα υπάρχουν αναπά-
ντητα ερωτήματα για τα 
οποία η εταιρεία θα πρέπει 
να δώσει ικανοποιητικές 
απαντήσεις. Για παράδειγ-
μα, η Philips βρίσκεται 
ακόμη σε συζητήσεις με 
την Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων των ΗΠΑ 
(FDA) και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχε-
τικά με τους όρους που 
πρέπει να πληροί η εται-
ρεία προτού της επιτραπεί 
να κυκλοφορήσει ξανά 
συσκευές άπνοιας ύπνου. 
Η εταιρεία αντιμετωπίζει 
επίσης πολλές αγωγές που 
θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε αξιώσεις αποζημί-
ωσης. 

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι 
οι πωλήσεις της ολλανδι-

κής εταιρείας ιατρικών 
συσκευών μειώθηκαν από 
το 2021, γεγονός που είχε 
επίσης ως αποτέλεσμα 
ζημίες.  

Εκτός από τα προβλήματα 
με τη συσκευή άπνοιας 
ύπνου, η Philips συνέχισε 
επίσης να αντιμετωπίζει 
προβλήματα από τις δια-
κοπές στην αλυσίδα εφο-
διασμού και τις υψηλές 
τιμές υλικών και ενέργειας. 
Ωστόσο, οι υποστηρικτές 
της Philips πιστεύουν ότι η 
εφοδιαστική αλυσίδα θα 
σταθεροποιηθεί αργότερα 
φέτος. Οι παράγοντες που 
συμβάλλουν σ΄αυτό περι-
λαμβάνουν το άνοιγμα της 
Κίνας μετά από χρόνια 
περιορισμών λόγω Covid-
19. 

Η Philips ανακοίνωσε την 
περικοπή  3.000 θέσεων 
εργασίας σε όλο τον κό-
σμο  εντός του τρέχοντος 
έτους, εκ των οποίων  
1.100 στην Ολλανδία. Τα 
επόμενα δύο χρόνια, επι-
πλέον 3000 θέσεις πρόκει-
ται  να καταργηθούν  

Τα σχέδια για περικοπή 
θέσεων εργασίας  έπονται 
ενός γύρου απολύσεων 
που εφάρμοσε ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος Roy 
Jakobs τον Οκτώβριο του 
2022.  Τότε, 
«εξαφανίστηκαν» 4000 
θέσεις εργασίας, συμπερι-
λαμβανομένων 400 στην 
Ολλανδία. 

Σημαντικό «αγκάθι» στην  
πολυεθνική εταιρεία συνι-
στά  η  συσκευή άπνοιας 
ύπνου  η οποία βρίσκεται  
σε διαδικασία ανάκλησης.  
Η εν λόγω συσκευή υπήρ-
ξε μια από τις μεγαλύτερες 
επιχειρηματικές 
«αστοχίες» της εταιρείας 
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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  
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Cisco Live—Ψηφιακή τεχνολογία - πληροφορική 

Διάρκεια: 6-10 Φεβρουαρίου 

Οργανωτής: : “RAI Amsterdam” 
Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam”, Europaplein 

E-mail: CiscoLiveEMEA@cisco.com  

Website: https://www.ciscolive.com/ 

 

Bouwbeurs—Κατασκευαστική έκθεση 

Διάρκεια: 6-10 Φεβρουαρίου 

Οργανωτής: RAI Amsterdam 

Εκθεσιακός χώρος: Jaarbeurs Utrecht Jaarbeursplein 

3521 AL Utrecht 

Website: https://www.bouwbeurslive.nl/ 

Διεθνείς εκθέσεις στην Ολλανδία το 2023 στον ακόλουθο ιστότοπο:  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/82551 

 

Ιδιαίτερα ενισχυμένη η ελληνική  συμμετο-

χή στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

Vakantiebeurs 2023, στην Ουτρέχτη (11-

15/01/2023)  όπου συμμετείχαν το Γρα-

φείο ΕΟΤ Αμστερνταμ με 15 συνεκθέτες 

προερχόμενοι από τις Περιφέρειες.  

Το τουριστικό ρεύμα από Ολλανδία προς 

Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 31 % το 2022 

σε σχέση με το 2019 και η χώρα μας  α-

ποτελεί τον 2ο σε προτίμηση προορισμό 

μετά την Ισπανία. Το ελληνικό περίπτερο 

200 τ.μ. αποτέλεσε πόλο έλξης τόσο του 

κοινού, όσο και των ολλανδών επαγγελ-

ματιών τουρισμού.  
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