
Διεθνοποίηση της ολλανδικής οικονομίας και πρόσβαση των εταιριών σε 

χρηματοοικονομικούς πόρους. 

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της παγκοσμιοποίησης της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Ολλανδίας, δημοσιεύτηκε πρόσφατα μελέτη της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου 

περιγράφει τις τάσεις της διεθνοποίησης της ολλανδικής οικονομίας σε σχέση με την 

πρόσβαση των εταιριών σε χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της 

παγκοσμιοποίησης περιγράφει τις τάσεις της διεθνοποίησης και τις συνέπειές της για την 

ολλανδική οικονομία και κοινωνία. Δημοσιεύεται τριμηνιαία στο πλαίσιο του προγράμματος 

Globalization, το οποίο ανατέθηκε από το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην εν λόγω 

έρευνα εξετάζεται η διεθνοποίηση της ολλανδικής οικονομίας σε σχέση με την πρόσβαση σε 

χρηματοοικονομικούς πόρους. Τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης αυτής είναι: 

Κερδοφορία διεθνών εμπόρων: 

 Κατά μέσο όρο, οι ολλανδοί εξαγωγείς αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη από τους μη 

εξαγωγείς. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εξαγωγικές τείνουν να είναι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις και πιο παραγωγικές. 

 Αν και τα περιθώρια κέρδους τείνουν να είναι υψηλότερα για πιο παραγωγικές 

εταιρείες, είναι επίσης χαμηλότερα για τις μεγαλύτερες εταιρείες καθώς οι 

τελευταίες έχουν υψηλότερες δαπάνες για επενδύσεις.   

 Δεδομένου ότι οι εξαγωγείς είναι μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά τον αριθμό των 

εργαζομένων, πληρώνουν υψηλότερους μισθούς και γενικά επιβαρύνονται με 

υψηλότερο κόστος όταν επεκτείνονται σε νέες αγορές στο εξωτερικό, έχουν 

περιθώρια κέρδους χαμηλότερα κατά μέσο όρο από ό,τι οι μη εξαγωγικές 

επιχειρήσεις. 

 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και διεθνοποίηση: 

 Η είσοδος σε μια αγορά συνεπάγεται σημαντικό κόστος το οποίο μόνο λίγοι είναι σε 

θέση να χρηματοδοτήσουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μόνο οι καλύτερες 

εταιρείες, δηλαδή οι πιο παραγωγικές, καταλήγουν ως εξαγωγείς. 

 Αυτές οι πιο παραγωγικές εταιρείες συχνά επικεντρώνονται περισσότερο στη 

βελτίωση και την επέκταση βελτιώνοντας το δικό τους προϊόν ώστε να είναι πιο 

ανταγωνιστικές τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, επεκτείνοντας το 

εργατικό τους δυναμικό προσθέτοντας πιο εξειδικευμένο (και ως εκ τούτου 



υψηλοτέρα αμειβόμενο) προσωπικό ή επεκτείνονται σε νέες εξαγωγικές αγορές. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν επαρκή πρόσβαση στα κεφάλαια. 

 Οι διαθέσιμες πληροφορίες περιορίζονται σε έρευνες στις οποίες οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με την έκταση στην οποία έχουν 

πρόσβαση σε επαρκείς πόρους. Με βάση τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών, 

λόγοι ανεπαρκούς πρόσβασης στη χρηματοδότηση περιλαμβάνουν χαμηλότερη 

ρευστότητα, υψηλότερους δείκτες χρέους, υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης του 

χρέους και χαμηλότερη κερδοφορία.  

 Συμπερασματικά, οι εξαγωγείς έχουν γενικά καλύτερη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση από ότι οι μη εξαγωγείς. Επίσης, οι εξαγωγείς αποτελούν μια 

εξαιρετικά ετερογενή ομάδα. Οι πολυετείς εξαγωγείς, για παράδειγμα, φαίνεται να 

έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τον περιστασιακό εξαγωγέα. Οι 

επιχειρήσεις που μόλις αρχίζουν να εξάγουν αντιμετωπίζουν οικονομικούς 

περιορισμούς συχνότερα από τους εξαγωγείς που δραστηριοποιούνται εδώ και 

αρκετά χρόνια. 

 

 

Επενδύσεις ολλανδικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό: 

 Οι διασυνοριακές επενδύσεις αποτελούν ένα βήμα που μόνο λίγες επιχειρήσεις είναι 

πρόθυμες και ικανές να αναλάβουν λόγω των πολλών κινδύνων και δαπανών που 

συνδέονται με αυτές.  

 Οι ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι πολύ λιγότερο πιθανό 

να έχουν επενδύσεις στο εξωτερικό από ό,τι οι μεγάλες επιχειρήσεις.  

 Ακόμη και όταν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν επενδύσεις στο εξωτερικό, 

είναι πιθανότερο να έχουν τη μορφή μειοψηφικών συμφερόντων.  

 Περισσότερο από το ήμισυ όλων των επενδύσεων στο εξωτερικό από ολλανδικές 

επιχειρήσεις, πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Οι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού (Special Financial Institutions) επενδύουν συχνά 

κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και όχι τόσο συχνά. Αυτές είναι θυγατρικές 

εγκατεστημένες στην Ολλανδία από αλλοδαπές εταιρείες που ενεργούν ως 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μεταξύ διαφόρων τμημάτων της ομάδας 

στην οποία αποτελούν μέρος. 

 



 Ξένες επενδύσεις και φορολογικές, επενδυτικές και εμπορικές συμφωνίες: 

 Το 2017, το συνολικό εισερχόμενο απόθεμα των ξένων άμεσων επενδύσεων ανήλθε 

σε 4.587 δις ευρώ. Το 80% είχε τη μορφή επενδύσεων σε οντότητες ειδικού σκοπού 

(special-purpose vehicles - SPV). Το σύνολο των εξερχόμενων άμεσων ξένων 

επενδύσεων ήταν 5.149 δις ευρώ, εκ των οποίων το 71% αποτελούνταν από 

επενδύσεις SPV.  

 H Ολλανδία έχει υπογράψει σε διμερές επίπεδο 142 συμφωνίες διπλής φορολογίας, 

91 συμβάσεις επενδύσεων και 581 εμπορικές συμφωνίες, κατατασσόμενη έτσι 

μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο.  

 Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνίας διπλής φορολογίας, το μερίδιο των διμερών 

επενδύσεων SPV στις συνολικές άμεσες ξένες άμεσες επενδύσεις είναι κατά 6,7% 

υψηλότερο απ' ό,τι στις άλλες περιπτώσεις.  

 Οι Διμερείς Συμβάσεις Επενδύσεων δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά το 

μερίδιο των επενδύσεων SPV.  Ωστόσο, παρατηρείται ότι για τις ανεπτυγμένες 

χώρες εκτός ΕΕ, το μερίδιο των SPV είναι σημαντικά χαμηλότερο όταν υπάρχει  

διμερής σύμβαση επενδύσεων.  

 

 

Η συμβολή της Δημόσιας εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων στην Ολλανδική Οικονομία:  

 Η δημόσια εγγύηση εξαγωγικών πιστώσεων (Public Export Credit Guarantee -

PECG) προωθεί και διασφαλίζει τις επικίνδυνες εξαγωγικές συναλλαγές, π.χ. όταν η 

χώρα προορισμού των εξαγωγών δεν είναι ασφαλής. 

 310 εξαγωγικές συναλλαγές καλύφθηκαν από εγγύηση εξαγωγικών πιστώσεων το 

2015-2017, αντιπροσωπεύοντας συνολική αξία ύψους 6,9 δις ευρώ.  

 Τα έργα πολιτικών μηχανικών διεκδικούν το μεγαλύτερο μερίδιο των εν λόγω 

πιστώσεων (48%), η ναυπήγηση πλοίων (26%) και τη βιομηχανία κατασκευής 

μηχανημάτων (19%).  

 Οι ολλανδικές εταιρείες επωφελούνται όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και τις 

ευκαιρίες απασχόλησης. 

 Περίπου 52.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το 2015-2017. 

 



Η σχέση μεταξύ καινοτομίας, φορολογικής διάρθρωσης και οικονομικής δραστηριότητας: 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι, γενικά, οι εταιρείες που εδρεύουν στην 

Ολλανδία και καινοτομούν επωφελούνται από μια σχετικά χαμηλή φορολογική 

επιβάρυνση. Αυτό ισχύει τόσο για τις εισροές καινοτομίας (επενδύσεις στην έρευνα 

και ανάπτυξη - Ε&Α) όσο και για την παραγωγή καινοτομίας (κατοχύρωση με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) γεγονός που υποδηλώνει ότι το ολλανδικό φορολογικό 

καθεστώς προωθεί τις καινοτόμες προσπάθειες. (Σημειώνεται ότι, λόγω της 

σπουδαιότητας της καινοτομίας, η Ολλανδία υιοθέτησε  ένα ευρύ φάσμα φορολογικών 

κινήτρων που προσφέρονται σε εταιρείες και που αποσκοπούν στην τόνωση της 

καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εκπτώσεις φόρου για επενδύσεις 

στην έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και την μείωση του φόρου από τα κέρδη που 

προέρχονται από πατενταρισμένες καινοτομίες). 

 Συνολικά, διαπιστώνεται ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τα φορολογικά κίνητρα 

που παρέχει η Ολλανδία σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη, έχουν υψηλότερη 

παραγωγικότητα της εργασίας καθώς και υψηλότερους δείκτες κερδών. Αυτό 

υποδηλώνει ότι κάθε πρόσθετο εισόδημα που προέρχεται από την αυξημένη 

παραγωγικότητα δεν κατανέμεται αναλογικά με τους μισθωτούς μέσω αυξημένων 

μισθών. 

 Η συμβολή στην τοπική οικονομία των ξένων εταιρειών που επωφελούνται από 

φορολογικά κίνητρα που αποσκοπούν στην καινοτομία είναι στην πραγματικότητα 

χαμηλότερη από την αναμενόμενη με βάση τη σχετική παραγωγικότητά τους. 

 

Εμπόριο και συναλλαγματική έκθεση:  

 Η αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας οδηγεί σε ισχυρότερο ανταγωνισμό τις 

εξαγωγικές εταιρείες διότι τα προϊόντα γίνονται ακριβότερα στο εξωτερικό. Για τις 

εισαγωγικές εταιρίες, η ανοδική συναλλαγματική ισοτιμία είναι ευνοϊκή, διότι 

απαιτείται λιγότερη ποσότητα από το ίδιο εθνικό νόμισμα για την ίδια ποσότητα 

εισαγόμενων προϊόντων. 

 Οι ολλανδικές εταιρείες συμμετέχουν περισσότερο στο παγκόσμιο εμπόριο σε 

σύγκριση με τις βελγικές, καθιστώντας τις πιο ευάλωτες στις διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 Οι ολλανδικές και οι βελγικές επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιδρούν διαφορετικά στις 

ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την 

εμπορική πολιτική λόγω του διαφορετικού επιπέδου συμμετοχής στο παγκόσμιο 

εμπόριο. Οι ολλανδικές εταιρείες είναι πιο σταθερές με τους εμπορικούς τους 



εταίρους από ότι οι βελγικές, έχοντας έτσι μεγαλύτερη έκθεση στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, ακόμη και για 

παρόμοιες οικονομίες όπως είναι η Ολλανδία και το Βέλγιο, οι εμπορικές και 

συναλλαγματικές πολιτικές ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, 

δεδομένου ότι η επικέντρωσή των χωρών αυτών στο διεθνές εμπόριο ενδέχεται να 

διαφέρει σημαντικά. 


