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OΛΛΑΝΔΙΑ
Α. Γενικά
Η οικονομία της Ολλανδίας είναι η 6η μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά τη Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο,
Ιταλία και Ισπανία. Eξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα και το διεθνές
εμπόριο (5η μεγαλύτερη εξαγωγέας, κυρίως λόγω των σημαντικών επανεξαγωγών εμπορευμάτων), η
Ολλανδία επλήγη από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η ανάπτυξη της ολλανδικής
οικονομίας κατά το 2015 ανήλθε σε 1,3%, έναντι 0,9% το 2014. Το ολλανδικό ΑΕΠ το 2015 συνέθεσαν οι
εξής τομείς: γεωργία 1,6%, βιομηχανία 18,8% και υπηρεσίες 79,6%. Η βιομηχανία της Ολλανδίας
επικεντρώνεται κυρίως στην επεξεργασία τροφίμων, τα χημικά, τη διύλιση πετρελαίου, και την κατασκευή
ηλεκτρικών μηχανών. Δημόσιο χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα,
ανελθόντα το 2015 σε 66,8% και -2% αντιστοίχως.
Η Ολλανδία είναι από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αμέσων ξένων επενδύσεων στον κόσμο
(FDI/ΑΞΕ). Μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως οι Shell, Unilever, Philips, IKEA κά, έχουν επιλέξει την
Ολλανδία ως έδρα των διεθνών και ευρωπαϊκών κεντρικών γραφείων τους. Το 2015, το απόθεμα των ΑΞΕ
στην Ολλανδία ανήλθε σε 561,4 δις $, έναντι 540,9 δις $ το 2014 (αύξηση 3,8% / Worldfactbook). Το
απόθεμα των oλλανδικών Αμέσων Επενδύσεων στον κόσμο ανήλθε το 2015 σε 1 τρις € (στοιχεία
Worldfactbook), έναντι 930,1 δις € το 2014, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών τοποθετημένο σε 10 χώρες.
Κύριες χώρες υποδοχής oλλανδικών επενδύσεων είναι το Η.Β., η Ελβετία και οι ΗΠΑ.
Έχει σημαντική επίσης παραγωγή φυσικού αερίου (5η παγκοσμίως), από κοιτάσματα στη Βόρειο
Θάλασσα, που μερικώς μόνον καλύπτουν τις ενεργειακές της ανάγκες. Επιπλέον, στα σύνορα με την
Γερμανία διαθέτει μικρές πετρελαιοπηγές. Για τα έτη 2015-2016, η Ολλανδία ανήλθε σύμφωνα με την
έκθεση του διεθνούς οργανισμού “World Economic Forum”, στην 5η θέση από 8η (ετών 2014-2015), επί
συνόλου 140 χωρών. Κινητήρια δύναμη της ολλανδικής οικονομίας είναι διαχρονικά το εξαγωγικό
εμπόριο, με τις ολλανδικές εξαγωγές να ανέρχονται στο 75% περίπου του ΑΕΠ. Η ολλανδική οικονομία
είναι έντονα εξωστρεφής, με έντονα ανταγωνιστική βιομηχανία τόσο σε παραδοσιακούς, όσο και σε
σύγχρονους κλάδους. Το 2015 οι εξαγωγές αγαθών της Ολλανδίας ανήλθαν σε 429,5 δις € (έναντι 430,3
δις € το 2014), ενώ οι εισαγωγές της αγαθών σε 351,2 δις € (353 το 2014), με σημειωθέν πλεόνασμα 78,3
δις € (77,3 το 2014). Το 75,5% των ολλανδικών εξαγωγών κατευθύνθηκε το 2015 προς τα Κράτη-Μέλη της
ΕΕ (Γερμανία, Βέλγιο, Η.Β.,Γαλλία, Ιταλία). Το σύνολο των εξαγωγών της Ολλανδίας (αγαθών & υπηρεσιών)
το 2015, ανήλθε σε 511 δις € (+1%, έναντι 2014) και των εισαγωγών της σε 457 δις €. Κύριοι προμηθευτές
της Ολλανδίας, είναι οι Γερμανία, Κίνα, Βέλγιο, ΗΠΑ, Η.Β., Ρωσία και Γαλλία. Η Ολλανδία είναι η 4η
εισαγωγική δύναμη στην ΕΕ.
Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδoς-Ολλανδίας
Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών διέπονται από
τα εξής συμβατικά κείμενα:
Συνθήκη Ναυτιλίας μετά δύο πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλου υπογραφής (12.5.1926, ΦΕΚ 320/1926,
έναρξη ισχύος ΦΕΚ 131/1927)
Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (1947, ΦΕΚ 250/1948)
Συμφωνία πληρωμών (Υπογραφή: Χάγη 14/8/1951)
Εμπορική Συμφωνία (Αθήνα, 5/2/1953,ΦΕΚ 278/1953, Παράταση: Αθήνα 5-14/7/1955 ΦΕΚ 302/1956 και
Εμπορική συμφωνία δι’ ανταλλαγής επιστολών Αθήνα, 16/5/1956 - 23/6/1956 ΦΕΚ 263/1956)
Συμφωνία Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (1951, ΦΕΚ 115/1952)
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Συμφωνία περί αμοιβαίας απαλλαγής φορολογίας ορισμένων κερδών προερχομένων εκ ναυτιλιακών
διεθνών επιχειρήσεων (1951, ΦΕΚ 115/28.4.1952)
Εμπορική Συμφωνία Ελλάδας και κρατών BEΝELUX (9/3/1960, ΦΕΚ 128/1963) και Συμπληρωματική της
Συμφωνία δι’ ανταλλαγής επιστολών (30/10/1961,ΦΕΚ 128/1963)
Συμφωνία επί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1966, ΦΕΚ 91/Α/1966)
Συμφωνία Οδικών Μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Κάτω Χωρών (1973, ΦΕΚ 162/1974)
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος και Υπουργείου
Οικονομικών Υποθέσεων της Ολλανδίας (ΦΕΚ62/1.4.1985)Υπεγράφη στην Χάγη στις 29.2.1984
Μνημόνιο Κατανόησης ΥΠΕΧΩΔΕ Ελλάδας και Ολλανδίας σε θέματα περιβάλλοντος (5.2.1985)
Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Αποτροπής της Φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους
εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του πρωτοκόλλου αυτής (1981, N.1455/1984, ΦΕΚ 89/Α/18.6.1984).
Στις 18.1.2006 υπεγράφη Πρωτόκολλο τροποποίησης της εν λόγω Συμφωνίας, το οποίο ετέθη σε ισχύ
από 1.7.2006 (N3464/2006, ΦΕΚ124/Α/16-6-06).
Στο πλαίσιο της υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας της ΓΓ ΔΟΣ&ΑΣ με την Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου και το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, δύναται να
πραγματοποιηθούν δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας των ανωτέρω
κλάδων στην αγορά της Ολλανδίας.

Γ. Διμερείς εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας-Ολλανδίας
κατ. €

2011

Εξαγωγές
489,9
Εισαγωγές
2.566,9
Όγκος εμπορίου
3.056,8
Εμπορικό ισοζύγιο
-2.077,0
Kάλυψη ΕΙΣ από ΕΞ
25,8%
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία : B4

2012

2013

2014

2015

443,0
2.275,7
2.718,7
-1.832,7
19,1%

430,0
2.173,5
2.603,5
-1.743,5
19,5%

423,3
2.404,6
2.827,9
-1981,3
17,6%

507,0
2.390,8
2.897,8
-1.883,8
21,2%

% Μετ.
15/14
+19,8%
-0,6%
+2,5%
-4,9%
-

Η Ολλανδία το 2015 (όπως και 2014) κατέλαβε την 8η θέση στο σκέλος των εξαγωγών μας
(με ποσοστό συμμετοχής 1,6% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών) και την 3η στο σκέλος των
εισαγωγών μας (με μερίδιο 5% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών). Το εμπορικό μας έλλειμμα με
την Ολλανδία παραμένει χρονίζον και μεγάλης κλίμακας, στο 1,9 δις €. Σημαντικότερα ελληνικά
εξαχθέντα προϊόντα στην Ολλανδία τα 2015 ήταν φάρμακα, ιχθυηρά, προϊόντα αργιλίου, πετρελαιοειδή,
φρούτα (σταφύλια νωπά και ξερά, κεράσια, βερύκοκα, ροδάκινα), μετρητές αερίων/υγρών/ηλεκτρισμού,
λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα, ράβδοι αργιλίου, σωλήνες χαλκού κά.
Σημαντικότερα εισαχθέντα προϊόντα στην Ελλάδα από την Ολλανδία το 2015 ήταν φάρμακα,
χοίρεια κρέατα, πετρελαιοειδή, τυρί (gouda κυρίως), μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, τηλεφωνικές
συσκευές, τηλεοπτικοί /ραδιοφωνικοί δέκτες, ραντάρ, γάλα/ανθόγαλα, ακατέργαστο αργίλιο κ.ά.
Άμεσο εξαγωγικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σταφύλια Thomson Seedless, οίνοι και
οινοπνευματώδη ποτά, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, καπνός, δομικά υλικά, μάρμαρα και έπιπλα.
Το 2014, η Ολλανδία ήταν ο 3ος επενδυτής στην Ελλάδα μετά το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία, με
σύνολο ολλανδικών επενδυμένων κεφαλαίων (stock of FDI 31/12/2014) στα 4,5 εκ.€.
Οι ολλανδικές επενδύσεις στη χώρα μας, αφορούν κυρίως στους τομείς μεταφορών &
επικοινωνιών, βιομηχανίας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εμπορίου.
Το σύνολο των ελληνικών επενδυμένων κεφαλαίων στην Ολλανδία (stock of FDI) το 2014
(Τράπεζα Ελλάδος), ανήρχετο σε 2,13 δις €, έναντι 2,21 δις € το 2013 και 5,4 δις € το 2012. Η Ολλανδία
είναι ο τρίτος προορισμός ελληνικών ΑΞΕ, μετά Κύπρο και Τουρκία.
To 2015 επισκέφθηκαν την χώρα μας 639.108 Ολλανδοί τουρίστες (έναντι 657.339 το 2014 και 580.867
το 2013), σημειώνοντας μικρή μείωση 2,8% (στοιχεία Τράπεζας Ελλάδος), απαρτίζοντας το 2,7% του
συνόλου τουριστών που επισκέφθηκαν την χώρα μας το 2015 (23,6 εκ. τουρίστες).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, η πρωτοβουλία της ολλανδικής πρεσβείας το 2013 να ιδρύσει στην Αθήνα
τον «Πορτοκαλεώνα», χώρο για φοιτητές & νέους επιχειρηματίες με νέες ιδέες, προσφέροντας στέγη
σε νέες επιχειρήσεις, νομική υποστήριξη, καθοδήγηση και, κυρίως, διασύνδεση με ένα ευρύ, διεθνές
επιχειρηματικό αλλά και πανεπιστημιακό δίκτυο. Συμμετέχουν πολλοί φορείς, οργανισμοί και άτομα.
2

3

