
Σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεση του Γραφείου 
Ανάλυσης Οικονομικής 
Πολιτικής, ανεξάρτητου 
κρατικού οργανισμού 
του οποίου οι μελέτες 
λαμβάνονται  υπ’ όψιν 
στην χάραξη οικονομι-
κής πολιτικής της εκά-
στοτε Κυβέρνησης, εξε-
τάζονται οι συνέπειες 
των νέων μέτρων στή-
ριξης της οικονομίας και 
των χαμηλών εισοδημά-
των ως συνέπεια της 
ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και της ενερ-
γειακής κρίσης.  

 Γενικά 

Η νέα κυβερνητική πο-
λιτική που ορίζεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό  
θα οδηγήσει σε αύξηση  
της αγοραστικής δύνα-
μη κατά 3% το 2023 
για το μέσο νοικοκυριό. 
Τούτο  θα επιβαρύνει το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο 
σε ποσοστό 1,5% του 
ΑΕΠ το 2023. Η φτώχει-
α θα μειωθεί το 2023. 
Οσον αφορά το κόστος 
διαβίωσης, τα προσωρι-
νά μέτρα έχουν μειώσει 

την ευπάθεια των χαμη-
λών εισοδημάτων, ω-
στόσο έχει αυξηθεί η 
ευπάθεια ως αποτέλε-
σμα των υψηλών λογα-
ριασμών ενέργειας. 

Πολιτική στήριξης 
χαμηλών εισοδημά-
των  

Η ρωσική εισβολή  στην 
Ουκρανία και η επακό-
λουθη ενεργειακή κρίση 
επιφέρουν αλλαγές 
στην οικονομική εικόνα. 
Ο πληθωρισμός διαβρώ-
νει τις δαπάνες των νοι-
κοκυριών, επιβραδύνο-
ντας σημαντικά τον 
ρυθμό οικονομικής ανά-
πτυξης μετά την ισχυρή 
ανάκαμψη από την κρί-
ση του κορωνοϊού. Η 
κυβερνητική πολιτική 
αμβλύνει αυτήν την συ-
νέπεια, με αποτέλεσμα 
η αύξηση της κατανά-
λωσης να είναι ευνοϊκό-
τερη από ότι αναμενό-
ταν προηγουμένως. Οι 
επιχειρήσεις θα επωφε-
ληθούν από τη στήριξη 
της ζήτησης, οδηγώ-
ντας σε αύξηση της πα-
ραγωγής το 2023. Τα 

χαμηλότερα εισοδήματα 
θα ωφεληθούν περισσό-
τερο από την εν λόγω 
πολιτική. Ενώ προβλε-
πόταν προηγουμένως 
περαιτέρω αύξηση του 
αριθμού των ατόμων 
που βρίσκονται σε φτώ-
χεια, ο αριθμός μειώνε-
ται στο 4,9% του πλη-
θυσμού μετά την ενσω-
μάτωση των μέτρων 
στήριξης. Ωστόσο, η 
πολιτική που θα ακο-
λουθηθεί είναι σε μεγά-
λο βαθμό προσωρινή, 
επομένως εάν οι τιμές 
της ενέργειας παραμεί-
νουν υψηλές μετά το 
2023 και η πολιτική πα-
ραμείνει αμετάβλητη, η 
φτώχεια θα αυξηθεί εκ 
νέου και η αγοραστική 
δύναμη θα μειωθεί. 
Προκειμένου να τονιστεί 
η αβεβαιότητα, έχουν 
υπολογιστεί και παραλ-
λαγές με χαμηλότερες 
και υψηλότερες τιμές 
φυσικού αερίου. Σε ένα 
δυσμενές σενάριο, η 
αγοραστική δύναμη το 
2022 και το 2023 θα 
είναι σωρευτικά χειρό-
τερη πάνω από τέσσερις 
ποσοστιαίες μονάδες.   
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ολλανδική οικονομία  

Σελ.1 

Ο πόλεμος ημιαγωγών  

καθιστά δυσκολότερες 

τις συναλλαγές  της 

κορυφαίας ολλανδικής 

εταιρείας ASML με την 

Κίνα 

Σελ. 2 

Σύμφωνα με την ολλαν-

δική πλευρά, η ΕΕ δεν 

χρειάζεται επιπλέον 

χρήματα για ενεργεια-

κές υποδομές 

Σελ. 2 

Η Ολλανδία αποχωρεί 

από τη συνθήκη για τον 

Χάρτη Ενέργειας (ΕCT)  

Σελ.

3 

Η Ολλανδία πρωτοστα-

τεί στην θέσπιση ελάχι-

στου φόρου για τις πο-

λυεθνικές  

Σελ.3 

-Πορεία Χρηματιστηρίου 

-Δείκτης τιμών  φυσικού 

αερίου 

Σελ.. 4  

  2021 2022 2023 2023 

        
προηγούμε-
νη πρόβλε-

ψη 

Πληθωρισμός % 2.7 9.9 2.6 -1.7 

Αύξηση ΑΕΠ % 4.9 4.6 1.5 +0.4 

Αύξηση κατανάλωσης % 0.3 -6.8 3.9 +3.3 

Επίπεδο φτώχειας % επί του πληθυσμού 5.7 6.7 4.9 2.6 

Δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ % -2.6 -1.1 -2.5 -1.4 



Η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
στην προσπάθεια της να 
σταματήσει εξαγωγές  
προηγμένης τεχνολογίας 
μικροαγωγών (chip)  στην 
Κίνα οδηγεί τον σημαντι-
κότερο παραγωγός  μικρο-
τσιπ στον κόσμο, την ολ-
λανδική ASML παρά την 
θέλησή της σε παύση εξα-
γωγών των προϊόντων της 
στην Κίνα.Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ASML πα-
ραδέχτηκε ότι δέχεται  
πίεση να σταματήσει να 
συνεργάζεται με την Κίνα 
και ανέφερε ότι 
«περισσότερο από το 50% 
των τσιπς παγκοσμίως 
μεταποιούνται στην Κίνα 
σε προϊόντα που όλοι μας 
χρησιμοποιούμε καθημερι-
νά. Στον κόσμο των τσιπ, 
όλα είναι τόσο αλληλένδε-
τα που δεν μπορείς να τα 
διαχωρίσεις καθόλου». 

Η ASML προσπάθησε να 
μείνει μακριά από την γε-
ωπολιτική διαμάχη ΗΠΑ -
Κίνας σχετικά με την τε-
χνολογία τσιπ. Οι ΗΠΑ 
βλέπουν την βιομηχανία 
τσιπ ως κλειδί στην προ-
σπάθεια να κρατήσουν την 

Κίνα σε απόσταση δεδομέ-
νου ότι,  χωρίς προηγμέ-
νους  ημιαγωγούς η χώρα 
δεν έχει ελπίδες στην σύγ-
χρονη κούρσα εξοπλι-
σμών. Οι Αμερικανοί πέτυ-
χαν ήδη να σταματήσει η 
Ολλανδία την εξαγωγή 
στην Κίνα των πιο ειδικών 
συσκευών της ASML, των 
μηχανών euv. 

Οι  ΗΠΑ  πρόσφατα ανα-
κοίνωσαν ότι οι αμερικανι-
κές εταιρείες δεν επιτρέπε-
ται πλέον να πωλούν σε 
Κινέζους πελάτες ορισμένα 
προηγμένα τσιπ τα οποία 
μπορούν επίσης να χρησι-
μοποιηθούν για  στρατιω-
τικούς σκοπούς. Επίσης, οι 
πολίτες των ΗΠΑ δεν επι-
τρέπεται πλέον να εργάζο-
νται για Κινέζους πελάτες 
στην βιομηχανία τσιπ χω-
ρίς σχετική άδεια. 

Ενώ μέχρι τώρα τα μέτρα 
των ΗΠΑ στρέφονταν κα-
τά συγκεκριμένων εται-
ρειών στην Κίνα, τώρα 
αφορούν ολόκληρη την 
κινεζική βιομηχανία. Πλέον 
ο πόλεμος των τσιπ εντεί-
νεται περαιτέρω και επη-

ρεάζει όλο και περισσότε-
ρο την ASML. Ως απάντη-
ση στις κυρώσεις των Η-
ΠΑ, η εταιρεία αποφάσισε 
την περασμένη εβδομάδα 
ότι το προσωπικό της στις 
ΗΠΑ δεν επιτρέπεται προς 
το παρόν να προμηθεύει 
Κινέζους πελάτες. Η απώ-
λεια της κινεζικής αγοράς 
θα ήταν σημαντικό οικο-
νομικό πλήγμα για την 
ASML. Το 2021, το 15% 
ήτοι 2,7 δις. € των πωλή-
σεων της εταιρείας προήλ-
θε από την Κίνα.   

Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ επι-
διώκουν να αποκόψουν 
την Κίνα από την διεθνή 
αλυσίδα εφοδιασμού για 
προηγμένα τσιπ και θέ-
λουν να συντονίσουν πιο 
στενά με τους συμμάχους 
της δραστηριότητες που 
αφορούν ημιαγωγούς.  
ΗΠΑ και Ευρώπη έχουν 
δαπανήσει αρκετά μεγάλα 
ποσά τον περασμένο χρό-
νο για ενίσχυση της δικής 
τους παραγωγής τσιπ και 
απεξάρτησή τους από ερ-
γοστάσια στην Ασία.    

μών, οι οποίες θα πληρω-
θούν με ευρωπαϊκά δάνει-
α. Οι δύο χώρες καταγω-
γής των προαναφερθέ-
ντων Επιτρόπων είναι επί-
σης υπέρ αυτού του σχε-
δίου. 

Ο δανεισμός σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αποτελεί πάντα 
ένα ευαίσθητο θέμα στη 
Χάγη, όπου οι διαδοχικές 
κυβερνήσεις, συμπεριλαμ-
βανομένης της σημερινής, 
ήσαν πάντα κατά της κα-
τανομής του χρέους σε 
επίπεδο ΕΕ. 

 Παραδοσιακά, η Γερμανία 

Η ολλανδική Κυβέρνηση 
δεν είναι πεπεισμένη ότι 
επιπλέον κεφάλαια πρέπει 
να πάνε στις Βρυξέλλες 
για να καλύψουν διάφορα 
σχέδια για αγωγούς, πυ-
λώνες ηλεκτρικής ενέργει-
ας και άλλες ενεργειακές 
υποδομές, όπως έχουν 
ζητήσει μεμονωμένοι Επί-
τροποι της ΕΕ. Συγκεκρι-
μένα, οι  Επίτροποι Thier-
ry Breton και Paolo Gen-
tiloni από τη Γαλλία και 
την Ιταλία αντιστοίχως, 

ζήτησαν τη δημιουργία 
περισσότερων ευρωπαϊ-
κών ενεργειακών υποδο-

ήταν υποστηρικτής της 
Ολλανδίας στην αντίθεσή 
της για ευρωπαϊκά δάνεια, 
αλλά σύμφωνα με πηγές 
στις Βρυξέλλες η γερμανι-
κή Κυβέρνηση υπό την 
ηγεσία του καγκελάριου 
Όλαφ Σολτς κλίνει προς 
την υποστήριξη του σχεδί-
ου. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Ολλανδία φαίνεται να συ-
νιστά μειοψηφία στην α-
προθυμία της να στηρίξει 
το εν λόγω σχέδιο, για το 
οποίο θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι δεν έχει ακόμη 
παρουσιαστεί επίσημα. 

Ο πόλεμος ημιαγωγών  καθιστά δυσκολότερες τις συναλλαγές  της κορυφαίας ολλανδικής 

εταιρείας ASML με την Κίνα 

Σύμφωνα με την ολλανδική πλευρά, η ΕΕ δεν χρειάζεται επιπλέον χρήματα για ενεργειακές 

υποδομές 
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Η Ολλανδία επιθυμεί 
εδώ και πολύ καιρό την 
αποχώρησή της από τη 
Συνθήκη για τον Χάρτη 
Ενέργειας του 1994 
(ECT), μόνο που έως 
τώρα προσπαθούσε να 
εξέλθει σε συντονισμέ-
νη δράση με άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Ωστόο 
Ολλανδός Υπουργός 
Κλίματος και Ενέργειας 
ανακοίνωσε ότι η Ολ-
λανδία αποχωρεί από τη 
συνθήκη ούτως ή 
άλλως, με ή χωρίς άλλα 
κ-μ της Ε.Ένωσης.  

Η Ολλανδία θεωρεί την 
ECT μία αμφιλεγόμενη 
συνθήκη, καθώς η τε-
λευταία δέχεται εδώ και 
καιρό πυρά από περι-
βαλλοντικές οργανώ-
σεις. Μεταξύ άλλων, η 
συνθήκη επιτρέπει στις 
εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου να υπο-
βάλλουν αξιώσεις εάν 

τα κυβερνητικά μέτρα 
βλάπτουν τα συμφέρο-
ντά τους. Όταν λοιπόν 
η ολλανδική Κυβέρνηση 
αποφασίζει να κλείσει 
εργοστάσια ηλεκτροπα-
ραγωγής με καύση 
άνθρακα, έρχεται αντι-
μέτωπη με τους όρους 
της ECT, βάσει των ο-
ποίων οι γερμανικές ε-
ταιρείες ενέργειας RWE 
και Uniper ζητούν απο-
ζημίωση 2,4 δισ. € Αυτό 
συμβαίνει διότι οι δύο 
εταιρείες διαθέτουν δύο 
σταθμούς ηλεκτροπαρα-
γωγής (σημειώνεται ότι 
η Ολλανδία αποφάσισε 
πρόσφατα, λόγω  
έλλειψης φυσικού αερί-
ου, να επαναφέρει τους 
σταθμούς ηλεκτροπαρα-
γωγής με καύση 
άνθρακα σε πλήρη λει-
τουργία). 

Στη συνθήκη υπάρχει 
«ρήτρα λήξης ισχύος»: 

Εάν μια χώρα αποχωρή-
σει από αυτήν θα εξα-
κολουθεί να δεσμεύεται 
από αξιώσεις καταβολής 
αποζημιώσεων στη βιο-
μηχανία ορυκτών για 20 
χρόνια. Η Ολλανδία θε-
ωρεί ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να απαλλα-
γεί από τις σχετικές α-
ξιώσεις είναι να πείσει 
και άλλες χώρες της ΕΕ 
να αποχωρήσουν από 
τη συνθήκη, την οποία 
υπέγραψε και η ίδια η 
ΕΕ. Κατά την ολλανδική 
πλευρά, εάν αποχωρή-
σουν από τη συνθήκη 
όχι μόνο τα κράτη μέλη 
αλλά και η ΕΕ, η τελευ-
ταία μπορεί να συντάξει 
μια νέα συνθήκη μαζί με 
άλλες χώρες και η ρή-
τρα λήξης ισχύος της 
ECT δεν θα ισχύει πλέ-
ον. 

 

Η Ολλανδία αποχωρεί από τη συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας (ΕCT)  

στατήσουν στην εφαρ-
μογή του. 

Πέρυσι, 137 χώρες συμ-
φώνησαν στον ελάχιστο 
φόρο ως μέρος  ευρύτε-
ρης συμφωνίας για την 
αναμόρφωση του διε-
θνούς φορολογικού συ-
στήματος. Η Κυβέρνηση 
προτείνει το νέο φορο-
λογικό μέτρο να ισχύσει 
από το 2024 θεωρώ-
ντας ότι θα διασφαλίσει 
ότι οι εταιρείες με κύκλο 
εργασιών διεθνώς  750 
εκ. ευρώ θα καταβά-
λουν τουλάχιστον 15% 
φόρο επί των κερδών, 
ανεξάρτητα από το πού 
δραστηριοποιούνται. 
Στο βαθμό που η φορο-
λογική επιβάρυνση είναι 
χαμηλότερη για τις πο-
λυεθνικές ή τις θυγατρι-
κές τους στην Ολλανδί-
α, η Κυβέρνηση θέλει 
να επιβάλει επιπλέον 

φόρο στο εσωτερικό. 
Μεταξύ άλλων, η απαλ-
λαγή για την καινοτομία 
έχει ως συνέπεια η φο-
ρολογική επιβάρυνση 
ορισμένων εταιρειών να 
είναι κάτω από το ελάχι-
στο όριο. 

Σύμφωνα με το προτει-
νόμενο μέτρο, η χώρα 
στην οποία έχει την 
έδρα της μια πολυεθνι-
κή, είναι η πρώτη που 
επιβάλλει πρόσθετους 
φόρους εάν ο φόρος 
κερδών των θυγατρικών 
αλλού είναι κάτω του 
15%. Εάν η χώρα της 
έδρας δεν το πράξει, 
τρίτες χώρες με θυγα-
τρικές της πολυεθνικής 
είναι αυτές που θα επι-
βάλλουν πρόσθετους 
φόρους.  

 

Ενώ η Ολλανδία συνή-
θως αντιτίθετο σε σχέ-
δια της ΕΕ για αντιμε-
τώπιση της φοροαπο-
φυγής, τώρα πρωτο-
στατεί στην θέσπιση 
ελάχιστου φόρου για τις 
πολυεθνικές. Το υπουρ-
γείο Οικονομικών έθεσε 
υπό διαβούλευση νομο-
σχέδιο για θέσπιση κα-
τώτατου φόρου 15% 
για τις πολυεθνικές. 
Στόχοι του νομοσχεδίου 
είναι η αποθάρρυνση 
μεταφοράς κερδών σε 
χώρες με χαμηλή φορο-
λογία και η αποτροπή  
αγώνα δρόμου για μείω-
ση φόρων επί των κερ-
δών. Οικονομικοί ανα-
λυτές ερμηνεύουν την 
αλλαγή της ολλανδικής 
στάσης στο ότι οι υπεύ-
θυνοι χάραξης πολιτικής 
γνωρίζουν ότι ο ελάχι-
στος φόρος θα εφαρμο-
στεί και ότι θα ήταν 
προτιμότερο να πρωτο-
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

        Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Οκτώβριο 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  

 

Europort Rotterdam 2023 - International Shipping Exhibi-
tion 

Διάρκεια: 7-10 Νοεμβρίου 

Οργανωτής: Rotterdam Ahoy 
Εκθεσιακός χώρος: “Rotterdam Ahoy”, Ahoy-weg 10, 3084 BA 
Rotterdam 

E-mail: info@europort.nl   

Website: https://www.europort.nl/en/  

 

METSTRADE 2022 –Marine Equipment Trade Exhibition  

Διάρκεια: 15-17 Νοεμβρίου 

Οργανωτής: RAI Amsterdam 

Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam” (Convention Centre), 
Europaplein, 1078 GZ   

E-mail: metstrade@rai.nl  

Website: www.metstrade.com   

 

 

 

Free From Food Expo Amsterdam 2022 – Functional & 
Health   

             Ingredients Exhibition  

Διάρκεια: 22-23 Νοεμβρίου 

Οργανωτής: RAI Amsterdam 

Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam”, Europaplein, 1078 GZ, 
Amsterdam  

Website: https://amsterdam.freefromfoodexpo.com/  

 

Offshore Energy Exhibition  Conference  

Διάρκεια: 29-30 Νοεμβρίου 

Οργανωτής: RAI Amsterdam 

Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam”, Europaplein, 1078 GZ, 
Amsterdam 

Website: https://www.offshore-energy.biz/offshore-energy-
2022/ 
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