
Στις 15 τ.μ. ο υπουργός 
Οικονομικών Wopke 
Hoekstra παρουσίασε στο 
ολλανδικό Κοινοβούλιο 
(Κάτω Βουλή) τον προϋ-
πολογισμό του 2021. Εν 
αντιθέσει με τους προϋπο-
λογισμούς παρελθόντων 
ετών, που εκινούντο σε 
πλαίσια λιτότητας και πλε-
ονάσματος, ο προϋπολογι-
σμός του 2021 λόγω της 
οικονομικής κρίσης έχει 
περισσότερο αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, αποβλέπει 
στην στήριξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων 
καθώς και του εισοδήμα-
τος των εργαζομένων.   

Σημειώνεται ότι ο προϋπο-
λογισμός του 2020 προέ-
βλεπε πλεόνασμα 3,4 δις. 
Σύμφωνα με πρόσφατες  
εκτιμήσεις, το έλλειμμα το 
τρέχον έτος αναμένεται να 
ανέλθει σε 68 δις ευρώ, 
και το 2021 σε 43,5 δις. 
Μεγάλο μέρος της δέσμης 
μέτρων στήριξης για την 
οικονομία θα συνεχιστεί 
τουλάχιστον μέχρι τον 
Ιούλιο. Μετά την μεγάλη 
πτώση του τρέχοντος 
έτους, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο αναμένει οικονομι-
κή ανάπτυξη 3,5% το 
2021 υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θα υπάρξει δεύτε-
ρο κύμα της πανδημίας.  

Αναλυτικά οι προβλέψεις 
του σχεδίου προϋπολογι-
σμού o οποίος προβλέπει 
έσοδα 293 δις. € και έξοδα 

336,6 δις, έχουν ως εξής :  

Μακροοικονομικά με-
γέθη 

-ΑΕΠ : Συρρίκνωση 5% το 
2020, αύξηση κατά 3,5% 
το 2021 , εάν δεν υπάρ-
ξουν περιοριστικά μέτρα  

-Εθνικό χρέος:  60% του 
ΑΕΠ 

-Ανεργία: 5,9%  

Στέγαση 

-Απαλλαγή για αγορά ακι-
νήτων του φόρου 2% επί 
της τιμής αγοράς του ακι-
νήτου 

-παροχή 2 δισ. € για στέ-
γαση και υποδομές 
(μεταφορές)  

Εκπαίδευση  

-32 εκατ. € για κάλυψη 
έλλειψης εκπαιδευτικών.  

-Αύξηση προϋπολογισμού 
του υπουργείου Παιδείας 
κατά 450 εκατ. € , λόγω 
αύξησης αριθμού μαθητών 
και κάλυψης κενών λόγω 
«lockdown» 

Περιβάλλον 

-5 δισ. € έως το 2030 για 
μέτρα μείωσης της ρύπαν-
σης με βάση το άζωτο. 
Επιβολή φόρου άνθρακα 
στην βιομηχανία 

-Τέλος 15 σέντ σε μικρές 
πλαστικές φιάλες από τον 
επόμενο Ιούλιο 

Δαπάνες  

-Επίδομα επιπλέον 500 € 

για τους εργαζομένους 
στον τομέα της υγειονομι-
κής περίθαλψης 

-μείωση φορολογικού συ-
ντελεστή  εισοδήματος 
έως και 68,507 ευρώ, από 
37,35% σε 37,10% 

-μείωση εταιρικού φόρου 
για ΜΜΕ από 16,5% σε 
15%. 0ι εταιρείες με καθα-
ρό κέρδος κάτω των 
400.000 € ετησίως θα ε-
μπίπτουν στον χαμηλότε-
ρο φορολογικό συντελε-
στή. Η φοροαπαλλαγή για 
τους αυτοαπασχολούμε-
νους θα μειωθεί σταδιακά 
από 110 ευρώ σε 3.240 
ευρώ 

-230 εκ. € λόγω αύξησης 
δικαιούχων επιδόματος 
ανεργίας 

Λοιπές δαπάνες 

-800 εκατ. € για τις τοπι-
κές Αρχές ως αντιστάθμι-
σμα συνεπειών της πανδη-
μίας 

-500 εκατ. € για την κατα-
πολέμηση του κορωνοϊού 
σε «ευάλωτες» χώρες  

-300 εκατ.€ για δαπάνες 
σε φυλακές και ψυχιατρι-
κές μονάδες για να αντιμε-
τωπίσουν  αναμενόμενες 
ανάγκες περίθαλψης  

-150 εκατ. € για την κατα-
πολέμηση του οργανωμέ-
νου εγκλήματος και του 
εμπορίου ναρκωτικών 
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Σύνολο εσόδων € 293,0 δισ 

Σύνολο εξόδων € 336,6 δισ. 

Ισοζύγιο   € -43,5 δισ. 



Σύμφωνα με την ολλαν-

δική Στατιστική Υπηρε-

σία  (CBS),  Οι εξαγω-

γές  αγαθών και υπηρε-

σιών από την Ολλανδία 

κατέγραψαν μείωση 

9% το πρώτο εξάμηνο 

του τρέχοντος. Ενώ υ-

πήρξε μικρή άνοδος το 

πρώτο τρίμηνο του 

έτους, το δεύτερο τρί-

μηνο οι εξαγωγές μειώ-

θηκαν κατά 17%, δή-

λωσε το CBS. Η μεγαλύ-

τερη πτώση καταγρά-

φηκε στις εξαγωγές 

προς τη Βρετανία, οι 

οποίες μειώθηκαν κατά 

23%, ενώ οι εξαγωγές 

πετρελαίου και φυσικού 

αερίου μειώθηκαν κατά 

30%.  

Η Βρετανία, από την 

τρίτη θέση που κατείχε 

μεταξύ  εμπορικών ε-

ταίρων της  χώρας, πλέ-

ον καταλαμβάνει την 

πέμπτη θέση. Οι εξαγω-

γές στην Γερμανία, τον 

σημαντικότερο εμπορι-

κό εταίρο της Ολλανδί-

ας  σημείωσαν πτώση  

12%, ωστόσο οι εξαγω-

γές στην Κίνα αυξήθη-

καν κατά 18% . 

Σημειώνεται ότι ο Οργα-

νισμός Λιμένος  Ρότερ-

νταμ, το εμπορικό λό-

μπι Evofenedex και η 

ολλανδική εταιρεία με-

ταφορών TLN ξεκίνη-

σαν το επόμενο στάδιο 

της εκστρατείας τους 

«ετοιμαστείτε για Brex-

it», καθώς οι συνομιλίες 

μεταξύ της ΕΕ και της 

Βρετανίας για μια νέα 

εμπορική συμφωνία 

φαίνονται όλο και πιο 

απίθανο να καταλήξουν 

σε συμφωνία.   Σύμφω-

να με αποτελέσματα 

έρευνας που περιελάμ-

βανε 400 εταιρείες,  οι 

ολλανδικές εταιρείες 

που συναλλάσσονται με  

βρετανικές επιχειρήσεις 

είναι λιγότερο προετοι-

μασμένες να αντιμετω-

πίσουν τον αντίκτυπο 

του Brexit από ό,τι 

ήταν πριν από ένα χρό-

νο.  

Τον Ιούλιο του 2019, το 

80% των εταιρειών δή-

λωσε ότι ήταν προετοι-

μασμένες για το Brexit, 

αλλά το ποσοστό  αυτό 

έχει πλέον μειωθεί στο 

49%, σύμφωνα με την 

έρευνα 400 εταιρειών. 

μένεται ο αριθμός τους 

να αυξηθεί στο εγγύς 

μέλλον. Στέλεχος του 

Οργανισμού ανέφερε 

ότι « η  αναζήτηση  χώ-

ρου εγκατάστασης 

στην Ολλανδία διακόπη-

κε τον Μάρτιο λόγω 

πανδημίας, εξέλιξη που 

σήμαινε ότι οι επενδύ-

σεις αναβλήθηκαν, αλ-

λά τώρα όλοι αισθάνο-

νται την αυξανόμενη 

χρονική πίεση".  

Ένα σκληρό Brexit ση-

μαίνει ελέγχους στα 

σύνορα και δασμούς 

εισαγωγής. Επομένως, 

οι βρετανικές εταιρείες 

Εκατοντάδες βρετανι-

κές εταιρείες εργάζο-

νται για το άνοιγμα υ-

ποκαταστήματος στην 

Ολλανδία   μέχρι το τέ-

λος έτους, όταν λήξει η 

μεταβατική περίοδος 

του Brexit. Ο Ολλανδι-

κός Οργανισμός Ξένων 

Επενδύσεων(NFIA) λαμ-

βάνει καθημερινά αιτή-

ματα για πληροφορίες 

από βρετανικές εταιρεί-

ες. 

Η NFIA είναι σε επαφή 

με 400 βρετανικές ε-

ταιρείες που θέλουν να 

ανοίξουν  υποκατάστη-

μα στην χώρα και ανα-

ανησυχούν για το γεγο-

νός ότι οι εξαγωγές  

στην ΕΕ θα υπόκεινται 

σε υψηλούς δασμούς 

εισαγωγής το επόμενο 

έτος.  

"Η Ολλανδία είναι κοντά 

λόγω σιδηροδρομικών, 

ακτοπλοϊκών και αερο-

πορικών συνδέσεων. Η 

επιχειρηματική κουλ-

τούρα μας είναι συγγε-

νής με αυτήν του 

Ην.Βασίλειου σε σειρά 

βασικών τομέων της 

οικονομίας όπως IT, 

χρηματοοικονομική τε-

χνολογία  ( fintech), 

MEDIA, τεχνολογία υγεί-

ας.  

 Μείωση ολλανδικών εξαγωγών κατά 9% το  πρώτο εξάμηνο – 
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Οι πιλότοι της KLM και 

η διοίκηση της εταιρεί-

ας κατέληξαν σε συμ-

φωνία για την αναδιορ-

γάνωση του ολλανδικού 

αερομεταφορέα  ανοί-

γοντας τον δρόμο τον 

δρόμο για το πρόγραμ-

μα διάσωσης.  Τρεις 

ώρες πριν την λήξη της 

προθεσμίας, η  εταιρεία  

μπόρεσε να παρουσιά-

σει τα σχέδιά της για 

αναδιοργάνωση προς 

τον υπουργό Οικονομι-

κών Wopke Hoekstra, 

μετά από συμφωνία με 

το  συνδικάτο των πιλό-

των για  τις περικοπές  

θέσεων εργασίας και 

τις αμοιβές τους . Το 

σχέδιο για τους όρους 

της διάσωσης της Κυ-

βέρνησης με χρονικό 

ορίζοντα το 2025, α-

νέρχεται σε3,4 δισ. Ευ-

ρώ  Ο κ. Hoekstra χαι-

ρέτισε την επίτευξη της 

συμφωνίας και δήλωσε 

ότι «αυτό είναι το πρώ-

το βήμα προς την ανά-

καμψη». Τόνισε ότι 

«πολλά πρέπει να γί-

νουν, όχι μόνο για να 

επιβιώσουμε από την 

κρίση, αλλά για να δια-

σφαλίσουμε ένα υγιές 

οικονομικό μέλλον.»  Η 

οικονομική στήριξη α-

ποτελείται από δάνειο 

1 δισ. Ευρώ και 2,4 δισ. 

Ευρώ σε εγγυήσεις για 

εμπορικά δάνεια, τα 

οποία η KLM έχει ήδη 

συμφωνήσει με τράπε-

ζες. Το «πακέτο» διάσω-

σης  δεν είναι χωρίς 

όρους. Το υπουργικό 

συμβούλιο συμφώνησε 

ότι η μητρική εταιρεία 

Air France-KLM και οι 

δύο θυγατρικές θα πρέ-

πει να μειώσουν το κό-

στος - κατά 15% στην 

περίπτωση της KLM. Οι 

υπάλληλοι που ο μισθός 

τους είναι  τρεις φορές 

περισσότερο του μέσου 

μισθού θα υποστούν 

μείωση  20%, ενώ εκεί-

νοι με χαμηλότερα ει-

σοδήματα θα υποστούν 

επίσης περικοπές στις  

αποδοχές τους.  Επίσης 

δεν θα  καταβάλλονται 

μερίσματα ή μπόνους 

έως ότου εξοφληθούν 

τα δάνεια και ο αριθ-

μός των νυχτερινών 

πτήσεων θα μειωθεί 

από 32 χιλ. σε 25 χιλ. Η 

γαλλική Κυβέρνηση 

συμφώνησε νωρίτερα 

σε  «πακέτο» διάσωσης  

7 δισ. Ευρώ με την Air 

France.  

Οι Κυβερνήσεις της Ολ-

λανδίας και της Γαλλίας 

κατέχουν μερίδιο 14% 

στο συνεργατικό σχήμα  

Air France-KLM.  

 

Σχέδιο αναδιοργάνωσης της KLM  

 

ριστών. Το NBTC είχε 

προβλέψει ρεκόρ ξένων 

επισκεπτών στη χώρα, 

βασιζόμενο στον αγώνα 

της Formula 1 στο Zan-

dvoort, στο φεστιβάλ της 

Eurovision και στο ευρω-

παϊκό ποδοσφαιρικό α-

γώνα πρωταθλήματος. 

Όλες αυτές οι διοργανώ-

σεις ωστόσο έχουν ανα-

βληθεί λόγωπανδημίας. 

Ο διευθυντής του NBTC 

ανέφερε ότι οι εφετινοί 

αριθμοί είναι συγκρίσιμοι  

με αυτούς της δεκαετίας 

του 1990. Σύμφωνα με 

τον ίδιο «Σχεδόν το σύνο-

λο του τομέα έχει ση-

μειώσει βαθιά κάμψη 

ενώ δεν μπορούμε να 

μιλούμε για ανάκαμψη 

πριν από το 2024. Τα 

“lockdowns”, οι ταξι-

διωτικοί περιορισμοί και 

το όλο αίσθημα που 

επικρατεί, οδήγησαν σε 

σημαντική αναθεώρη-

ση των προβλέψεων». 

Επιπλέον, λιγότεροι Ολ-

λανδοί πραγματοποίη-

σαν τουρισμό εντός της 

χώρας τους, με τις δια-

νυκτερεύσεις  των ντό-

πιων μειωμένες κατά το 

εν τρίτο.  

Πτώση 71% στον τουρισμό  

Ο αριθμός των αλλοδα-

πών τουριστών που 

έχουν επισκεφθεί την 

Ολλανδία κατά το τρέ-

χον έτος αναμένεται να 

σημειώσει πτώση κατά 

71% σε σύγκριση με το 

2019, σύμφωνα με τα 

νέα στοιχεία του ολλαν-

δικού Τουριστικού και 

Συνεδριακού Συμβουλί-

ου NBTC. Σύμφωνα με 

τους εμπειρογνώμονες 

του NBTC, έξι τουρίστες 

έχουν επισκεφθεί την 

Ολλανδία το 2020 μέ-

γεθος που αντιστοιχεί 

στο εν τρίτο των προ-

βλεπόμενων 22 εκ. του-

Page 3 Σεπτέμβριος 2020 

https://www.ekathimerini.com/252817/article/ekathi

merini/business/klm-resumes-amsterdam-athens-

connection 

https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-

news/could-alcohol-ban-be-coming-canals-amsterdam 



 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ        

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

αντίθεση με την τάση 

μείωσης των εισαγωγών 

μας σε διεθνές επίπεδο 

(-15,85%), σημείωσαν 

άνοδο +6,6%. Ο όγκος 

του διμερούς εμπορίου 

παρουσίασε αύξηση 

+7,35% 

Από την ανάλυση των 

στατιστικών στοιχείων 

παρατηρείται επίσης 

ότι,  το μερίδιο των εξα-

γωγών μας προς την 

Ολλανδία ως προς το 

σύνολο των ελληνικών 

εξαγωγών διεθνώς κα-

Κατά το 1ο εξάμηνο 

τ.ε., οι ελληνικές εισα-

γωγές από την Ολλανδί-

α, εν αντιθέσει με  την 

γενικότερη τάση των 

εξαγωγών μας διεθνώς 

(μείωση -12,2% κυρίως 

λόγω της πανδημίας 

COVID-19), κατέγρα-

ψαν αύξηση +10,3 

(έναντι μείωσης -4,9% 

το διάστημα Ιανουαρί-

ου –Μαίου τ.ε.) σε σχέ-

ση με την ίδια περίοδο 

του 2019. Επίσης, οι 

ελληνικές εισαγωγές, σε 

θώς και το μερίδιο των 

εισαγωγών μας από την 

εν λόγω χώρα κατέγρα-

ψαν αύξηση.  Την εξε-

ταζόμενη περίοδο η 

Ολλανδία απορρόφησε 

ποσοστό 2,5% των ελ-

ληνικών εξαγωγών διε-

θνώς (έναντι 2% το 1ο 

εξάμηνο 2019) και από 

την Ολλανδία προήλθε 

το 6% των εισαγωγών 

μας (έναντι 4,7% την 

αντίστοιχη περίοδο 

2019)  
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 αξία σε εκ. € 2020 2019 
μεταβολή % 

2020/19 

% επί συνόλου 

2020 

% επί συνόλου 

2019 

Εξαγωγές 358,7 325,2 10,3% 2,5% 2,0% 

Εισαγωγές 1.368,8 1.284,1 6,6% 6,0% 4,7% 

Ισοζύγιο -1.010,1 -958,9 5,34%     

Ογκος 1.727,49 1.609,26 7,35%     


