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O ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομία της Ολλανδίας. 

 

Το 2016, σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας που 

χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα, οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις δημιούργησαν το 30% της συνολικής προστιθέμενης αξίας ύψους 635 δις ευρώ. 

Ένα μεγάλο μέρος αποδίδεται σε ξένες πολυεθνικές εταιρείες (113 δις ευρώ, 18%) και 

μικρότερο μέρος σε ολλανδικές πολυεθνικές επιχειρήσεις (78 δις ευρώ, 12%). 

Η οικονομική σημασία όμως των πολυεθνικών δεν ισοδυναμεί με την απασχόληση που 

δημιουργούν. Αν και ο αριθμός των θέσεων εργασίας σε αυτές τις εταιρείες έχει αυξηθεί 

περισσότερο από ό,τι σε άλλες εταιρείες από το 2010, το μερίδιό τους στη συνολική 

απασχόληση είναι 22%. Ωστόσο, οι υπάλληλοί τους είναι κατά μέσο όρο καλύτερα 

μορφωμένοι και πληρώνονται καλύτερα από τους εργαζόμενους των μη πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. 

Το 2016, στην Ολλανδία υπήρχαν 23.700 πολυεθνικές επιχειρήσεις, από τις οποίες 10.300 

ήταν ολλανδικές και 13.400 ξένες. Πρόκειται για 1,4% στο σύνολο των 1,75 

εκατομμυρίων επιχειρήσεων, που κυμαίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις έως 

παγκόσμιους ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. (Μια πολυεθνική είναι μια επιχείρηση με 

τελικό έλεγχο επιχειρήσεων σε δύο ή περισσότερες χώρες. Μια ολλανδική πολυεθνική είναι 

μια εταιρεία υπό ολλανδικό έλεγχο με θυγατρικές στο εξωτερικό. Μια ξένη πολυεθνική είναι 

μια εταιρεία που τελεί υπό εξωτερικό έλεγχο). 

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό, οι πολυεθνικές επενδύουν σχετικά μεγάλο αριθμό πόρων στην έρευνα και την 

ανάπτυξη και στην τεχνολογική καινοτομία. Η Ε&Α αφορά στρατηγική και θεμελιώδη 

έρευνα, ενώ η καινοτομία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ή ισχυρά βελτιωμένων 

προϊόντων ή / και διαδικασιών. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 41% των 

συνολικών εγχώριων δαπανών για Ε&Α ( 14,1 δις ευρώ). Αυτό είναι περίπου ισοδύναμο με τα 

ποσά που δαπανώνται από εκπαιδευτικά και κρατικά ιδρύματα. Επιπλέον, οι πολυεθνικές 

κατέχουν το 39% της απασχόλησης που σχετίζεται με Ε&Α (συνολικά 131.000 ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης). 

Οι πολυεθνικές εταιρείες επικεντρώνονται σχετικά περισσότερο στην τεχνολογική καινοτομία 

από άλλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, είναι σχετικά πιο πιθανό να κάνουν χρήση κρατικών 

κινήτρων για την Ε&Α και την καινοτομία. Είναι επίσης πιο διατεθειμένοι να συνεργαστούν 

με εταίρους (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό) στον τομέα της καινοτομίας. 

Εξ ορισμού, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν ξένες διασυνδέσεις, καθώς έχουν θυγατρικές ή 

μητρικές εταιρείες πέρα από τα ολλανδικά σύνορα. Αυτό το διεθνές δίκτυο είναι ένας από 

τους κύριους συντελεστές για την ισχυρή θέση που κατέχουν όσον αφορά στις εξαγωγές και 

εισαγωγές καθώς ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής τους αποστέλλεται απευθείας στο 

εξωτερικό.  
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Όσον αφορά τις μη πολυεθνικές εταιρείες, και ιδίως τις ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αυτές είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένες στην εγχώρια 

αγορά. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αποκτούν παγκόσμια εμβέλεια λειτουργώντας ως 

προμηθευτές πολυεθνικών. Για παράδειγμα, πάνω από το ήμισυ των εσόδων από εξαγωγές 

από μη πολυεθνικές εταιρείες μπορεί να αποδοθεί στις εξαγωγές μέσω άλλων επιχειρήσεων, 

ιδίως των πολυεθνικών (π.χ. ένας μεσαίου μεγέθους κατασκευαστής οροφής αυτοκινήτων ο 

οποίος προμηθεύει ένα μεγάλο κατασκευαστή αυτοκινήτων ο οποίος στη συνέχεια εξάγει 

αυτοκίνητα στο εξωτερικό). 

Σημειώνεται ότι η ενδεχόμενη κατάργηση του φόρου επί μερισμάτων (15%) που αφορά 

κυρίως τις πολυεθνικές, υπήρξε αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης τους τελευταίους 

μήνες στην Ολλανδία καθώς συμπεριλαμβανόταν στην συμφωνία του κυβερνητικού 

συνασπισμού. Τελικά, η κυβέρνηση αποφάσισε πριν λίγες εβδομάδες την μη κατάργηση του 

εν λόγω φόρου καθώς υπήρξε σφοδρή αντίθεση για την υιοθέτηση αυτού του μέτρου.  

Τα κύρια επιχειρήματα των υποστηρικτών της κατάργησης του φόρου επί μερισμάτων ήταν ο 

φόβος απώλειας της απασχόλησης λόγω της μετεγκατάστασης των πολυεθνικών σε άλλες 

χώρες και γενικότερα η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ακόμη φιλικότερου προς τις 

επιχειρήσεις, ώστε να διατηρήσει η χώρα την ελκυστικότητά της όσον αφορά τις επενδύσεις, 

ιδίως μετά την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, οι 

υποστηρικτές της διατήρησης του φόρου εστίαζαν την προσοχή στην απώλεια εσόδων 2 δις 

ευρώ το έτος. 

Καθώς ο φόρος επί των μερισμάτων θα παραμείνει σε ισχύ, η κυβέρνηση σκοπεύει να λάβει 

άλλα μέτρα που θα ωφελήσουν την επιχειρηματική κοινότητα, κυρίως μειώνοντας το φόρο επί 

των κερδών. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ελπίζει να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα, 

επιτυγχάνοντας έτσι τον ίδιο στόχο που είχε με την κατάργηση του φόρου επί μερισμάτων. Η 

αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, επιζητεί τα έσοδα του φόρου επί μερισμάτων να 

δαπανηθούν για την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 
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Μερίδιο που καταλαμβάνουν πολυεθνικές,  2016 (%) 

  Ολλανδικές πολυεθνικές Ξένες πολυεθνικές Υπόλοιπο οικονομίας 

Τιμή παραγωγής 14.5 24.7 60.9 

Κέρδος 12.3 19.3 68.4 

Προστιθέμενη αξία 12.3 17.8 69.9 

Κόστος μισθών 13.4 16.3 70.3 

Εργασία 10.3 11.4 78.4 

 

 

Ε&Α σε πολυεθνικές εταιρείες, 2016 (%) 

  

Ολλανδικές 

πολυεθνικές 

Ξένες 

πολυεθνικές 

Υπόλοιπο 

οικονομίας 

Δαπάνες Ε & Α 23.2 17.4 59.4 

Απασχόληση που δημιουργείται από την Ε & Α 21 18 61 

 

 

έσοδα από εξαγωγές, άμεσες ή έμμεσες από προμήθειες σε εταιρείες εξαγωγής, 2016 (σε 

ευρώ) 

  

Άμεσες 

εξαγωγές 

Προμήθειες σε 

ολλανδικές 

πολυεθνικές 

Προμήθειες σε 

ξένες 

πολυεθνικές 

Προμήθειες για 

την υπόλοιπη 

οικονομία 

Ολλανδικές πολυεθνικές 30.7 3.4 5.4 3.8 

Ξένες πολυεθνικές 53.8 4.6 8.4 4.8 

Υπόλοιπο οικονομίας 48.6 14.9 23.8 19.1 

 


