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Συνοπτικά στοιχεία για τομείς της οικονομίας της Ολλανδίας 

 

 

Από την άποψη της επιφάνειας και του μεγέθους πληθυσμού, η Ολλανδία δεν είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη χώρα. Η Ολλανδία όμως έχει τη δέκατη μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο και την έκτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η Ολλανδία είναι ένα από τα πλουσιότερα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και είναι εν μέρει αποτέλεσμα 

της υψηλής παραγωγικότητας της εργασίας και του επιπέδου της απασχόλησης. 

 

Έναντι πολλών άλλων κρατών μελών της ΕΕ, η  Ολλανδία έχει ιδιαίτερα ανοικτή 

οικονομία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χώρα χτυπήθηκε από την 

οικονομική κρίση το 2008 και το 2009. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν 

εφαρμοστεί σε τομείς όπως η αγορά εργασίας και  το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλισης, έχουν δημιουργήσει τους όρους για υγιή οικονομική ανάπτυξη που 

προσφέρει χώρο στις επενδύσεις, στη γνώση και καινοτομία. 

 

Στην περίοδο 1990-2015, το επίπεδο απασχόλησης στην Ολλανδία έχει αυξηθεί κατά 

35%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις δομικές οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσθηκαν. Επίσης ρόλο έπαιξε η σταθερότητα στην αγορά 

εργασίας – υπήρξαν σχετικά λίγες απεργίες στην Ολλανδία – όσον αφορά στην 

επίτευξη ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος. 

 

Οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία είναι καλά εκπαιδευμένοι, με πολλούς ανθρώπους να 

μιλούν περισσότερες από μία ξένη γλώσσα. Σύμφωνα με τον EF English Proficiency 

Index 2016, η Ολλανδία κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα σε 63 χώρες. Εκτός από τα 

αγγλικά, και σε σύγκριση με τα γειτονικά κράτη, ένα μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού μιλά επίσης γερμανικά και γαλλικά. Επιπλέον, σε σύγκριση με πολλά 

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η δια βίου μάθηση είναι συνηθισμένη στις Κάτω Χώρες: οι 

ενήλικες συμμετέχουν τακτικά σε περαιτέρω εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώνουν 

συνεχώς τα επίπεδα δεξιοτήτων και γνώσεών τους. 

 

Ένα σχετικά μεγάλο μέρος των Ολλανδών εργάζεται με μειωμένο ωράριο. Αυτό 

είναι συχνά μια σκόπιμη απόφαση, που επιτρέπει στους υπαλλήλους να συνδυάσουν 

tην εργασία με τη φροντίδα για την οικογένειά τους. Από μια διεθνή προοπτική, ο 

αριθμός  των ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών που εργάζονται με μειωμένο 

ωράριο είναι υψηλό (σχεδόν 75% των απασχολούμενων με μειωμένο ωράριο είναι 

γυναίκες). Εντούτοις, η μέση εβδομάδα εργασίας για τους πλήρης απασχόλησης 

υπαλλήλους είναι παρόμοια με τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει  

όσον αφορά στον αριθμό των ωρών που εργάζονται σε ένα έτος για τους πλήρης 

απασχόλησης υπαλλήλους. 

 

Το ποσοστό ανεργίας στην Ολλανδία είναι ένα από το χαμηλότερο στην Ευρώπη. 

Από το 2007 ως το 2015, κατά μέσο όρο ήταν 5,5% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 

ευρωζώνη ήταν 10%. Ως αποτέλεσμα της κρίσης η ανεργία στην Ολλανδία 

αυξήθηκε. Επιπλέον, η ανεργία των νέων είναι επίσης ακόμα χαμηλή στην 

Ολλανδία. Το 2016, το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ολλανδίας 
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ηλικίας κάτω από 25 που ήταν άνεργοι ανήλθε σε 10,5%. Στις χώρες της ευρωζώνης 

ο μέσος όρος ήταν 20,3%. 

 

Η Ολλανδία παραδοσιακά πάντα ήταν μια ανοικτή οικονομία και οι εμπορικές 

σχέσεις  με άλλες χώρες είναι πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 

από το Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis η  Ολλανδία κερδίζει 

περίπου 33% του εισοδήματός της από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.  

 

Σαν μεγάλος εξαγωγέας των αγαθών παγκοσμίως, η Ολλανδία καταλαμβάνει μια 

προεξέχουσα θέση στο παγκόσμιο εμπόριο. Το 2015, οι  Ολλανδία εξήγαγε αγαθά 

αξίας συνολικά σχεδόν 668 δις $ ΗΠΑ το οποίο είναι περίπου 3,5% των παγκόσμιων 

συνολικών εξαγωγών. Η Ολλανδία είναι επίσης σημαντικός εξαγωγέας των 

υπηρεσιών. Το 2015, οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 180 δις $ ΗΠΑ. 

 

Η Ολλανδία είναι ο δεύτερος παγκόσμιος μεγαλύτερος εξαγωγέας σε αγροδιατροφικά 

προϊόντα. Για δεκαετίες, ο ολλανδικός τομέας της γεωργίας έχει πετύχει την 

διατήρηση του επιπέδου του σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές μέσω της 

συνεχούς επένδυσης στην καινοτομία στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Η Ολλανδία 

είναι πρωτοπόρος στην στενή συνεργασία Κέντρων Ερευνών, Ινστιτούτων, 

Πανεπιστημίων  και δημοσίων Οργανισμών όσον αφορά στον τομέα της γεωργίας. 

Η κηπευτική είναι η σημαντικότερη κατηγορία στο αγροτικό τομέα. Άλλες 

σημαντικές εξαγωγές περιλαμβάνουν τα χημικά προϊόντα, μηχανήματα και οχήματα. 

Η Ολλανδία είναι επίσης γνωστός εξαγωγέας υψηλής ποιότητας μηχανολογικών και 

μηχανικών εξοπλισμών για αεροπλάνα, σκαφών, γιοτ και λεωφορείων και μέρη 

αυτοκινήτων. 

 

Η Ολλανδία εισάγει επίσης μεγάλες ποσότητες αγαθών. Η χώρα είναι ο όγδοος 

μεγαλύτερος εισαγωγέας σε αγαθά στον κόσμο. Η Ολλανδία είναι επίσης σημαντικός 

εισαγωγέας υπηρεσιών (έβδομη θέση παγκοσμίως). 

 

Ο ρόλος της Ολλανδίας ως διαμετακομιστικού κέντρου  υποδηλώνεται από τον όγκο 

εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Σχεδόν 79% των εξαγωγών προορίζονται προς 

ευρωπαϊκές χώρες ενώ η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός της εταίρος. 

 

Η Ολλανδία είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα διανομής στην Ευρώπη λόγω της θέσης 

της και των λιμένων της ιδίως το Ρότερνταμ. Η Ολλανδία αποτελεί έδρα πολλών 

κέντρων διανομής και έχει το μεγαλύτερο στόλο χερσαίας μεταφοράς στην Ευρώπη. 

 

Οι ολλανδικές επιχειρήσεις είναι διεθνείς στον προσανατολισμό τους. Το συνολικό 

ποσό των ολλανδικών επενδύσεων σε άλλες χώρες είναι πολύ σημαντικό. Στα τέλη 

του 2015, οι επενδύσεις συνολικά στο εξωτερικό ανήλθαν σε 1.074 δις $ που καθιστά 

τη χώρα τον ένατο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στον κόσμο.  

 

Το 2015, οι ξένες εταιρείες πραγματοποίησαν στην χώρα άμεσες επενδύσεις ύψους 

707 δις $. Ως αποτέλεσμα, η Ολλανδία είναι ο ένατος μεγαλύτερος προορισμός ξένων 

επενδύσεων στον κόσμο. Το 2015, το εισερχόμενο απόθεμα άμεσων ξένων 

επενδύσεων ανερχόταν σε 667 δις ευρώ ή 88,3% του ΑΕΠ. Οι ξένοι επενδυτές 

παρέχουν το 15% της ολλανδικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (935.310 θέσεις 
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εργασίας). Συνολικά, περισσότερες από 6.300 ξένες εταιρείες έχουν εγκαταστήσει 

επιχειρήσεις στην Ολλανδία. ( www.investinholland.com ) 

Οι Κάτω Χώρες είναι ένας διεθνής διαδικτυακός κόμβος. Έχει την περισσότερο 

ανταγωνιστική διαδικτυακή αγορά και τη δεύτερη μεγαλύτερη σύνδεση στο 

διαδίκτυο στον κόσμο: το 96% των νοικοκυριών συνδέονται με (ευρυζωνικό) Internet 

σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (78%). Σχεδόν κάθε επιχείρηση στην 

Ολλανδία χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις δραστηριότητές της. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία, το 2016  σχεδόν το 100%  των επιχειρήσεων και από αυτές το 

98% είχαν σταθερή ευρυζωνική σύνδεση. Επίσης, το 65% χρηστών κινητών 

τηλεφώνων διαθέτουν διαδίκτυο ως μέρος της συνδρομής τους. 

Η Ολλανδία είναι παγκόσμιος προμηθευτής γεωργικών προϊόντων διατροφής. Για τα 

βρώσιμα λαχανικά η Ολλανδία είναι η δεύτερη στις παγκόσμιες εξαγωγές και η 

τέταρτη στις εξαγωγές λαχανικών. Η συνολική αξία των ολλανδικών γεωργικών 

εξαγωγών ήταν 82,4 δις ευρώ το 2015. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής 

ολλανδικών γεωργικών προϊόντων αγαθών (11,1 δις ευρώ το 2015). Τρεις από τις 

κορυφαίες 25 εταιρείες τροφίμων και ποτών παγκοσμίως το 2015 εγκαταστάθηκαν 

στις Κάτω Χώρες. ( https://www.worldfoodinnovations.com/partners/netherlands ) 

 

 

Η Ολλανδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χημικών προϊόντων στην 

Ευρώπη. Η Ολλανδία φιλοξενεί επίσης ινστιτούτα παγκόσμιας κλάσης για 

εφαρμοσμένη έρευνα όπως το Πανεπιστήμιο Delft, το Πανεπιστήμιο Twente, Το 

Πανεπιστήμιο Wageningen και το Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν.  Ο τομέας των 

χημικών προϊόντων ήταν το πιο προσοδοφόρο στην αγορά το 2015, με συνολικά 

έσοδα ύψους 291,2 δις $. Η ανάπτυξη του τομέα κατέστη δυνατή μέσω 

μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στον τομέα των 

προηγμένων υλικών (πολυμερή, σύνθετα, κ.λπ.), η Ολλανδία παράγει παγκοσμίως 

γνωστά καινοτόμα υλικά καθώς και ελαστικά για την αυτοκινητοβιομηχανία. 

( www.vnci.nl/english ) 

 

Το ολλανδικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είναι το πυκνότερο Ευρώπη και πολύ 

υψηλού επιπέδου. Περίπου 7,6 εκ. τόνοι αστικών αποβλήτων μετατρέπονται σε 

δεκατρία κέντρα επεξεργασίας αποβλήτων σε ηλεκτρική ενέργεια. Η Ολλανδία έχει 

διεθνή φήμη σχετικά με την έρευνα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

για παράδειγμα, στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, με ιδρύματα  καθώς και διάφορα 

πανεπιστήμια. Οι Ολλανδοί έχουν κορυφαία τεχνογνωσία στην αιολική ενέργεια 

ανοικτής θάλασσας, την επεξεργασία της βιομάζας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, 

στις μεθόδους προεπεξεργασίας της χρήσης βιομάζας και στη υγειονομική ταφή. Τα 

πέντε διυλιστήρια πετρελαίου στο λιμάνι του Ρότερνταμ αποτελούν τον πυρήνα του 

πετροχημικού συμπλέγματος στην περιοχή του λιμένα. Τα εργοστάσια επεξεργασίας 

πετρελαίου παράγουν βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πρώτη ύλη 

για τη χημική βιομηχανία. Το Ρότερνταμ αποτελεί ένα από τους τρεις μεγαλύτερους 

κόμβους καυσίμων στον κόσμο. Το 2015 η συνολική παραγωγή πετρελαιοειδών 

ανήλθε σε 89,1 δις ευρώ και 103,1 δις τόνους αργού πετρελαίου. 

( www.cleantechholland.com ) 

 

www.investinholland.com
https://www.worldfoodinnovations.com/partners/netherlands
www.vnci.nl/english
www.cleantechholland.com
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Ο τομέας υψηλής τεχνολογίας της Ολλανδίας κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών και υλικών για χρήση σε συστήματα επικοινωνιών, αεροσκαφών 

και αυτοκινήτων, ιατρικών συσκευών, παραγωγής ενέργειας και παραγωγής 

ημιαγωγών. ( https://www.hollandhightech.nl/int ) 

Ο ολλανδικός τομέας της κηπευτικής είναι ένας παγκόσμιος πρωτοποριακός και 

αδιαμφισβήτητος διεθνής ηγέτης στην αγορά λουλουδιών, φυτών, βολβών και υλικό 

πολλαπλασιασμού. Η Ολλανδία κατέχει το 44% του παγκόσμιου εμπορίου 

ανθοκομικών προϊόντων, καθιστώντας την παγκόσμιο προμηθευτή λουλουδιών και 

προϊόντων ανθοκομίας. Περίπου το 77% όλων των βολβών λουλουδιών που 

διατίθενται παγκοσμίως προέρχονται από την Ολλανδία, η πλειοψηφία των οποίων 

είναι τουλίπες. Ο τομέας είναι ο πρώτος εξαγωγέας στον κόσμο όσον αφορά δέντρα, 

φυτά, βολβούς, ρίζες και κομμένα άνθη.  

Οι ολλανδικές καινοτομίες στον τομέα των οπωροκηπευτικών περιλαμβάνουν ευφυή 

θερμοκήπια που μπορούν να είναι πλωτά στο νερό, κινούμενες πλατφόρμες, ρομπότ, 

καινοτόμο φωτισμό, νερό και ανακύκλωση αποβλήτων.(http://greenportholland.com/) 

Η Ολλανδία κατέχει την 8η θέση παγκοσμίως στις αιτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας για τον τομέα της Τεχνολογίας και την 2η στις αιτήσεις για διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας για τη Βιοτεχνολογία. Οι ολλανδικές εταιρείες είναι σε θέση να 

καλύψουν όλες τις πτυχές: νοσοκομειακός σχεδιασμός και μηχανική, 

χρηματοδότηση, διαχείριση αποβλήτων, ιατρικό εξοπλισμό κλπ. δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στην ενεργειακή αποδοτικότητα.  ( www.health-holland.com/portal ) 

 

Σύμφωνα με το World Economic Forum, η ποιότητα των Ολλανδών υποδομών είναι 

από τις καλύτερες στον κόσμο, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις για θαλάσσιες, 

εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι το 

όγδοο στον κόσμο όσον αφορά τη μεταφόρτωση όγκου για τις υπερπόντιες 

μεταφορές. Οι ολλανδικές εσωτερικές ναυτιλιακές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 

54% του θαλάσσιου εμπορίου στην Δυτική Ευρώπη. Ο στόλος της Ολλανδίας με 

7.000 σκάφη είναι ο πιο σύγχρονος στην Ευρώπη. Το 79% όλων των 

εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις 

χώρες της ΕΕ περνά μέσω μέσω ολλανδικού εδάφους. 

( www.hollandlogisticslibrary.com ) 

 

Οι Ολλανδοί άρχισαν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας λυμάτων 

στη δεκαετία του 1970.  Περίπου το 99,9% των ολλανδικών νοικοκυριών έχει 

πρόσβαση σε καθαρό απόλυτα πόσιμο νερό χωρίς χλώριο. Επιπλέον, το επίπεδο της 

ανακύκλωσης των βιομηχανικών λυμάτων είναι υψηλό και αυτό το ανακυκλωμένο 

νερό είναι τέτοιο σε υψηλή ποιότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις βιομηχανίες 

τροφίμων και ποτών.  ( www.dutchwatersector.com ) 

 

Σύμφωνα με τον Global Innovation Index (GII) 2016, η Ολλανδία είναι ιδιαίτερα 

καλή σε παραμέτρους όπως η «διάδοση της γνώσης», η «διαδικτυακή 

δημιουργικότητα» και η «δημιουργικά αγαθά και υπηρεσίες». Σύμφωνα με τον 

πίνακα αποτελεσμάτων της Innovation Union Scoreboard 2015 (IUS) η Ολλανδία 

κατέχει την πέμπτη θέση στην ΕΕ. Το IUS καταγράφει τρεις τύπους δεικτών και 8 

καινοτομικές διαστάσεις (ανθρώπινοι πόροι, ερευνητικά συστήματα, χρηματοδότηση 

https://www.hollandhightech.nl/int
http://greenportholland.com/
www.health-holland.com/portal
www.hollandlogisticslibrary.com
www.dutchwatersector.com
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και υποστήριξη, πνευματικά περιουσιακά στοιχεία), καταγράφοντας συνολικά 25 

διαφορετικούς δείκτες. 

Οι κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες με παγκόσμιες δραστηριότητες όπως AkzoNobel, 

ASML, DAF Trucks, Heineken, NXP Semiconductors, η Philips, η Shell και η 

Unilever έχουν την έδρα τους στην Ολλανδία. Η ολλανδική βιομηχανία περιλαμβάνει 

ένα μεγάλο αριθμό καινοτόμων εταιριών που απολαμβάνουν μια καλή φήμη σε όλο 

τον κόσμο και που πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό Ε&Α (συμπεριλαμβανομένων 

των προαναφερθεισών πολυεθνικών). Επιπλέον, υπάρχουν και πολλές άλλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην 

Ολλανδία όπως οι Danone, Dow και Yakult. 

Η Ολλανδία έχει καλή φυσική υποδομή, με λιμένες όπως το Ρότερνταμ και με πλωτό 

σύστημα εσωτερικής ναυσιπλοΐας που έχει εξαιρετική ποιότητα και συνδέεται με 

πλωτές οδούς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ολλανδία έχει την καλύτερη υποδομή 

μεταφορών νερού στον κόσμο. Η χώρα έχει επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο οδικών 

μεταφορών και είναι η δεύτερη στον κόσμο όσον αφορά την πυκνότητα του οδικού 

δικτύου (IMD, 2015).  

Η ισχυρή θέση της Ολλανδίας όσον αφορά την εφοδιαστική οφείλεται στην ευνοϊκή 

γεωγραφική θέση της χώρας στην καρδιά της Ευρώπης καθώς και στο λιμάνι του 

Ρότερνταμ, το λιμάνι του Άμστερνταμ και το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ. 

Αυτό αντικατοπτρίζεται στον δείκτη World Bank Logistics Performance Index 2016, 

όπου η Ολλανδία κατατάσσεται τέταρτη. Η  Ολλανδία είναι στην κορυφή όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών και άλλων συνοριακών 

διαδικασιών, την ποιότητα της υποδομής μεταφορών και πληροφορικής για την 

εφοδιαστική, την ευκολία χρήσης και το επίπεδο επαγγελματισμού στην αγορά 

Ολλανδική βιομηχανία εφοδιαστικής.  

Το 2015 το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ ήταν το πέμπτο μεγαλύτερο 

αεροδρόμιο στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών και τρίτο στον όγκο 

των φορτίων. Το 2015 το αεροδρόμιο είχε 58,2 εκατομμύρια επιβάτες, και μετέφερε 

1,6 εκ. τόνους φορτίου. Περισσότερες από 100 αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν 

απευθείας πτήσεις από το Schiphol σε 295 προορισμούς. Το αεροδρόμιο παρέχει 

εργασία σε 65.000 εργαζόμενους και η συνεισφορά του στην εθνική οικονομία είναι 

26 δις ευρώ. ( https://www.schiphol.nl/en/cargo/ ) 

Το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Η μεταφόρτωση 

στο Ρότερνταμ ανήλθε σε 466,4 εκατομμύρια τόνους το 2015. Ο αριθμός των 

εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίστηκε το λιμάνι το 2015 ανήλθε σε 12,2 

εκατομμύρια TEUs.  Οι επιχειρήσεις συχνά επιλέγουν να εντοπίσουν το λιμάνι του 

Ρότερνταμ λόγω της στρατηγικής του θέσης στη βορειοδυτική Ευρώπη των πολλών 

του εγκαταστάσεων και της σύνδεσής του με το εσωτερικό της χώρας. Η γραμμή 

Betuwe Line συνδέει το λιμάνι με την περιοχή Ρουρ της Γερμανίας. Πολλές 

επιχειρήσεις από την Αμερική και την Ασία χρησιμοποιούν το Ρότερνταμ ως βάση 

για την διάθεση των προϊόντων τους σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερα από 90.000 

άτομα εργάζονται στο λιμάνι του Ρότερνταμ. ( www.portofrotterdam.com ) 

https://www.schiphol.nl/en/cargo/
www.portofrotterdam.com
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Η Ολλανδία προσφέρει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις: 

φορολογία 25% (20% για τα πρώτα 200.000 ευρώ), ένας μεγάλος αριθμός 

συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, ειδικά μέτρα για αλλοδαπούς 

εξειδικευμένους εργαζόμενους και το σταθερό φορολογικό καθεστώς είναι ορισμένα 

από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που προσελκύουν ξένες επιχειρήσεις στην Ολλανδία. 

(https://investinholland.com/nfia_media/2016/04/NFIA_Corporate_Brochure_2016_

WW03.pdf ) 

 

 

https://www.hollandtradeandinvest.com/holland-

information/publications/publications/holland-compared-2017/06/30/holland-

compared-2nd-edition-2016 

https://investinholland.com/nfia_media/2016/04/NFIA_Corporate_Brochure_2016_WW03.pdf
https://investinholland.com/nfia_media/2016/04/NFIA_Corporate_Brochure_2016_WW03.pdf
https://www.hollandtradeandinvest.com/holland-information/publications/publications/holland-compared-2017/06/30/holland-compared-2nd-edition-2016
https://www.hollandtradeandinvest.com/holland-information/publications/publications/holland-compared-2017/06/30/holland-compared-2nd-edition-2016
https://www.hollandtradeandinvest.com/holland-information/publications/publications/holland-compared-2017/06/30/holland-compared-2nd-edition-2016

