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Μείωση ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ολλανδία το 2020 

 
Σύμφωνα με τον ολλανδικό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων  (NFIA), η Ολλανδία το 2020 

προσέλκυσε σημαντικά λιγότερες ξένες επενδύσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. 

Συγκεκριμένα, το παρελθόν έτος  ο αριθμός των ξένων επενδυτικών έργων μειώθηκε κατά 25% σε 

σύγκριση με το 2019, ενώ ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά περίπου 40%. Μια 

μεγαλύτερη μείωση των επενδύσεων αποφεύχθηκε χάρη στους υγιείς και ακμάζοντες τομείς της 

ολλανδικής οικονομίας, όπως βιοεπιστήμες, αγροτικά προϊόντα διατροφής, τεχνολογία των 

πληροφοριών. Περίπου το ένα τρίτο των ξένων εταιρειών που επέλεξαν να επενδύσουν στην 

Ολλανδία το 2020 προέρχονται από την Ασία, το ένα τρίτο από την Βόρεια και τη Νότια Αμερική 

και το ένα τρίτο από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ωκεανία. 

Κατά την διάρκεια του 2020, 305 ξένες εταιρείες ξεκίνησαν επενδυτικά έργα στην χώρα τα οποία, 

όταν ολοκληρωθούν, αναμένεται τα πρώτα τρία χρόνια να δημιουργήσουν περίπου 8.600 άμεσες 

θέσεις εργασίας, το δε κεφάλαιο που θα επενδυθεί θα ανέλθει σε 1,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο εν λόγω 

έργα παρά την συνεχή ροή νέων επενδύσεων ως αποτέλεσμα του Brexit είναι σαφώς μειωμένα 

λόγω της κρίσης της  πανδημίας.  

Σύμφωνα με δήλωση του Jeroen Nijland,  επιτρόπου της NFIA και προέδρου του δικτύου Invest in 

Holland: «Το 2020 ήταν ένα έτος με δύο όψεις: Η Ολλανδία κατέχει κομβική θέση για διεθνείς 

εταιρείες που αναζητούν μια σταθερή βάση για την εξυπηρέτηση της ευρωπαϊκής αγοράς όπως, 

επί παραδείγματι, για  εταιρείες που μετεγκαθίστανται λόγω του Brexit. Ωστόσο οι  Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις συνολικά παρουσίασαν μείωση λόγω της κρίσης της Covid-19»  

Επίσης, ο κ. Nijland επισημαίνει την αναγκαιότητα διατήρησης του ευνοϊκού επιχειρηματικού 

κλίματος στην Ολλανδία και ειδικότερα την ανάγκη ενθάρρυνσης της βιώσιμης 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.                                                       
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
(Πηγή : Ολλανδικός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων NFIA ) 

 
Αριθμός επενδυτικών έργων ανά τομέα (2019,2020) 

 

 
Αριθμός επενδυτικών έργων ανά χώρα προέλευσης (2019, 22020) 

 
 
 

 
Ξένο επενδυθέν κεφάλαιο 2015-2020 (σε εκ. €) 
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