
Κατά το 2022 οι ελληνι-
κές εξαγωγές προς την 
Ολλανδία, κατέγραψαν 
σημαντική αύξηση, 
34,66 % σε σχέση με 
το 2021. Επίσης, οι ελ-
ληνικές εισαγωγές από 
την Ολλανδία σημείω-
σαν άνοδο 23,10 %. Ο 
όγκος του διμερούς ε-
μπορίου παρουσίασε 
αύξηση +25,42% και το 
έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου διαμορφώθη-
κε σε -3.137,92 εκ. ευ-
ρώ.  

Από τη μελέτη των στα-
τιστικών στοιχείων πα-
ρατηρείται επίσης ότι το 
μερίδιο των εξαγωγών 
μας προς την Ολλανδία 
επί του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών 
διεθνώς παρέμειναν πε-

ρίπου στο ίδιο επίπεδο 
(2,24% έναντι 2,20% 
το 2021). Το 2022, το 
4,75% των εισαγωγών 
μας προήλθε από την 
Ολλανδία (έναντι 5,51% 
το 2021).  

Σημειώνεται επίσης ότι 
η κάλυψη εξαγωγών/
εισαγωγών σημείωσε 
άνοδο κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 
του 2022 (27,51% 
έναντι 25,14% το 
2021), γεγονός που ση-
μαίνει ότι οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Ολ-
λανδία αυξήθηκαν πιο 
γρήγορα από τις εισα-
γωγές από την εν λόγω 
χώρα. 

Όσον αφορά τις ελληνι-
κές εξαγωγές ανά κατη-

γορία προϊόντος, παρα-
τηρούμε ότι μεγάλη αύ-
ξηση σημείωσαν τα λά-
δια από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα ορυ-
κτά  η αξία των οποίων 
ανήλθε σε 217.814.057 
ευρώ το 2022 (από 
27.101.108 ευρώ το 
2021), εκτοπίζοντας 
από την πρώτη θέση τα 
φάρμακα που αποτε-
λούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη ανα-
μειγμένα, παρασκευα-
σμένα για θεραπευτι-
κούς ή προφυλακτικούς 
σκοπούς, η αξία των 
οποίων ανήλθε σε 
102.071.162 ευρώ το 
2022 (από 98.662.524 
ευρώ το 2021).  
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Εξαγωγές  1.190,83 884,28 34,66% 2,20% 2,24% 

Εισαγωγές 4.328,76 3.516,44 23,10% 4,75% 5,51% 

Ισοζύγιο -3.137,92 -2.632,16 19,21% 8,45% 10,79% 

Όγκος 5.519,59 4.400,73 25,42% 3,80% 4,26% 
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Σύμφωνα με στοιχεία 
της  ολλανδικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας (CBS) 
μετά από συρρίκνωση 
0,2% το τρίτο τρίμηνο, 
η οικονομία αναπτύχθη-
κε κατά 0,6% το τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2022.  
Παρά τους φόβους λοι-
πόν των οικονομολό-
γων, η ολλανδική οικο-
νομία δεν κατέληξε σε 
ύφεση . 

Στο σύνολο του 2022, η 
ολλανδική οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 
4,5%, κυρίως χάρη στις 
καταναλωτικές δαπάνες 
και την αύξηση του διε-
θνούς εμπορίου αγαθών 
και υπηρεσιών, ήτοι  
ανάπτυξη ελαφρώς μι-
κρότερη από ό,τι το 
2021, όταν η οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 
4,9%. Πρόκειται για ρε-
κόρ συνεχούς ανάπτυ-

ξης την τελευταία εικο-
σαετία.  

Η κατανάλωση των νοι-
κοκυριών αυξήθηκε κα-
τά 0,9% το 4ο τρίμηνο 
του 2022 σε σύγκριση 
με το 3ο τρίμηνο. Οι 
καταναλωτές ξόδεψαν 
περισσότερα σε υπηρε-
σίες όπως  πολιτισμός 
και  αναψυχή,  εστίαση, 
μεταφορές και επικοινω-
νίες. Το ίδιο διάστημα η 
κρατική κατανάλωση 
αυξήθηκε κατά 0,4%. 
Οι επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 
αυξήθηκαν κατά 0,5%, 
ιδίως σε κα-
τοικίες, κτίρια 
και υποδομές. 
Οι εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 
αυξήθηκαν 
κατά 2,4% 

και οι εισαγωγές κατά 
2,2%. 

Το τελευταίο τρίμηνο 
του 2022, η ολλανδική 
οικονομία είχε καλύτε-
ρες επιδόσεις από τις  
γειτονικές ευρωπαϊκές 
χώρες . Στην  Γαλλία και 
το Βέλγιο, η οικονομία 
αναπτύχθηκε κατά 
0,1% ενώ η  γερμανική 
οικονομία, η μεγαλύτε-
ρη στην ΕΕ, συρρικνώ-
θηκε κατά 0,2%. Η μέ-
ση ανάπτυξη στην ΕΕ 
καθώς και στο Ην. Βασί-
λειο ήταν μηδενική ενώ 
στις ΗΠΑ  0,7 %. 

όρο. Αυτό αναμένεται 
να συμβεί ξανά το 2023 
και το 2024. 

Το δημοσιονομικό 
έλλειμμα διαμορφώθηκε 
στο 3,8%. Αυτό εξακο-
λουθεί μεν να είναι υ-
ψηλό, αλλά χωρίς πλη-
ρωμές τόκων, θα υπήρ-
χε ήδη πρωτογενές 
πλεόνασμα. Δεν συμβαί-
νει το ίδιο στην Ολλαν-
δία ή τη Γερμανία. Πα-
ρεμπιπτόντως, οι αυξή-
σεις των επιτοκίων είναι 
αρκετά διαχειρίσιμες, 
επειδή η διάρκεια του 
χρέους είναι μεγάλη. Ο 
τραπεζικός τομέας είναι 
σε καλύτερη κατάσταση 

«Οι Έλληνες θα εκλέ-
ξουν νέο κοινοβούλιο 
την Ανοιξη, ανακοίνωσε 
ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός τον περασμένο μή-
να. Στο παρελθόν αυτό 
προκαλούσε συναγερμό 
στις Βρυξέλλες και πανι-
κό στις χρηματοοικονο-
μικές αγορές. Γιατί μια 
ελληνική κρίση πάντα 
καραδοκούσε. 

Όχι όμως τώρα, γιατί η 
ελληνική οικονομία πάει 
τόσο καλά που κανείς 
δεν την προσέχει πια. Η 
ανάπτυξη το 2022 ήταν 
πάνω από αυτή της Ολ-
λανδίας και πάνω από 
τον ευρωπαϊκό μέσο 

και από το 2009 δεν 
υπήρχαν τόσο λίγα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. 
Ως εκ τούτου, ο οίκος 
Fitch αναβάθμισε πρό-
σφατα την πιστοληπτι-
κή ικανότητα σε BB+. 

Ποιο είναι το μυστικό 
των Ελλήνων; Κοντολο-
γίς, έχουν αρχίσει να 
εφαρμόζουν τις μεταρ-
ρυθμίσεις που επιβλή-
θηκαν. Άκουσαν τους 
οικονομολόγους της ΕΕ 
και του ΔΝΤ. Και  αυτό 
φυσικά βοηθάει.»                                                                                  

Αποφυγή ύφεσης ολλανδικής οικονομίας παρά τις περί αντιθέτου προβλέψεις  

Θετικές αναφορές στην ελληνική οικονομία σε άρθρο της έγκριτης οικονομικής εφημερίδας 

Financieele Dagblad  
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Η Ολλανδία πρόκειται 
να εισάγει πράσινο υ-
δρογόνο από την Ισπα-
νία και την Πορτογαλία, 
επωφελούμενη από το 
γεγονός ότι οι δύο χώ-
ρες του ευρωπαϊκού 
νότου παράγουν περισ-
σότερη ηλιακή και αιολι-
κή ενέργεια από ό,τι 
χρειάζονται οι ίδιες και 
τη  μετατρέπουν σε υ-
δρογόνο για εξαγωγή.  

Από το 2027, ισπανικά 
πλοία με υδρογόνο θα 
ελλιμενίζονται στο λιμά-
νι του Ρότερνταμ. Στη 
νότια Ισπανία, κατα-
σκευάζονται αυτήν την 
περίοδο δύο εργοστάσια 
παραγωγής πράσινου 
υδρογόνου, τα οποία 
έχουν κόστος 3 δισ. ευ-
ρώ και αναμένεται να 
τεθούν σε λειτουργία σε 
τέσσερα έτη.Τα εργο-
στάσια ανήκουν στην 
εταιρεία πετρελαίου 
Cepsa, στην οποία είναι 
διευθύνων σύμβουλος ο 
Ολλανδός πρώην διευ-
θυντής της Shell Maar-

ten Wetselaar. Ο τελευ-
ταίος είναι σημαντικός 
σύνδεσμος μεταξύ Ολ-
λανδίας και Ισπανίας και 
την περασμένη εβδομά-
δα προέβη για λογαρια-
σμό της Cepsa στη σύ-
ναψη συμφωνιών συ-
νεργασίας με τρεις ολ-
λανδικές εταιρείες. Πρό-
κειται για την εταιρεία 
αποθήκευσης δεξαμε-
νών Vopak, την εταιρεία 
αποθήκευσης και μετα-
φόρτωσης HES Interna-
tional και την εταιρεία 
ενέργειας Gasunie. Οι 
ολλανδικές εταιρείες θα 
μοιραστούν τεχνογνω-
σία με τους Ισπανούς 
και θα συμμετάσχουν 
στις υποδομές αποθή-
κευσης υδρογόνου στην 
Ολλανδία. 

Μέχρι το 2027, περισ-
σότερα από 60 δισ. ευ-
ρώ από κονδύλια της ΕΕ 
θα κατευθυνθούν στην 
Ισπανία και την Πορτο-
γαλία για επενδύσεις 
στην πράσινη ενέργεια.  

Σύμφωνα με υπολογι-
σμούς του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας, η 
Ιβηρική Χερσόνησος 
είναι το φθηνότερο μέ-
ρος στην Ευρώπη για 
παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου καθώς στο 
βόρειο μισό της Ευρώ-
πης, η παραγωγή ενός 
κιλού υδρογόνου κο-
στίζει 3 - 4 ευρώ ενώ 
στην Ισπανία και Πορ-
τογαλία π 2 ευρώ. 

Επιπλέον, ορισμένα 
από τα κράτη μέλη 
ζητούν από την ΕΕ να 
συνεισφέρει στην κατα-
σκευή του αγωγού 
H2Med της Πορτογαλίας 
και της Ισπανίας, ο ο-
ποίος θα εκτείνεται κά-
τω από τη Μεσόγειο 
έως τη Μασσαλία. Δύο 
εκατομμύρια τόνοι πρά-
σινου υδρογόνου θα 
μπορούν να μεταφέρο-
νται στη Γαλλία ετησίως 
μέσω αυτού του αγω-
γού, ο οποίος σχεδιάζε-
ται να επεκταθεί αργό-
τερα και στη Γερμανία. 

 

Ολλανδικές εισαγωγές πράσινου υδρογόνου από Ισπανία και Πορτογαλία  

οι τιμές παραμένουν 
πολύ υψηλότερες αυ-
τών προ του 2021. Από-
τομη μείωση παραγω-
γής επισημαίνεται ειδικά 
στη χημική βιομηχανία 
και στη βιομηχανία βα-
σικών μετάλλων και 
χαρτιού -ήτοι σε εται-
ρείες εντάσεως ενέργει-
ας, η παραγωγή των 
οποίων τον Δεκέμβριο 
σημείωσε πτώση 19%. 
Αντίστοιχα, η μείωση 
της καλλιέργειας λαχανι-
κών θερμοκηπίου ήταν 
5-10% κατά το 2022, 
ενώ η ανθοκομική πα-
ραγωγή μειώθηκε κατά 
10% το 2022, με ανα-
μενόμενη περαιτέρω 
μείωση 10-20% εντός 
του 2023.  

Μεγάλες πολυεθνικές 
μειώνουν την παραγωγή 
τους στην Ευρώπη, λό-
γω μεγάλης εξάρτησης 
της τελευταίας από το 
ρωσικό αέριο. Η απόφα-
ση αυτή, η οποία επη-
ρεάζει και την Ολλανδί-
α, έχει δυσμενείς συνέ-
πειες για τις μακροπρό-
θεσμες  επενδύσεις και 
τις θέσεις εργασίας. 
Έντονες ανησυχίες δια-
τυπώνει η ολλανδική 
εργοδοτική οργάνωση 
VNO-NCW, καθώς η μεί-
ωση εξάρτησης από το 
φυσικό αέριο απαιτεί 
επενδύσεις στη βιομη-
χανία, οι οποίες δεν α-
ναμένονται σύντομα. 

Η Στατιστική Υπηρεσία 
της Ολλανδίας ανακοί-
νωσε τον περιορισμό 
κατά 25% της κατανά-
λωσης φυσικού αερίου 
στη χώρα το 2022 σε 
σχέση με το 2021. Ειδι-
κοί στη χώρα αναφέρο-
νται στην αρνητική 
πλευρά αυτής της μείω-
σης, δηλαδή στο γεγο-
νός ότι εταιρείες περιό-
ρισαν την παραγωγή ή 
έπαυσαν εντελώς τη 
λειτουργία τους λόγω 
του υψηλού ενεργεια-
κού κόστους. Εκφρά-
ζουν επίσης ανησυχίες 
ακόμη και για τον κίνδυ-
νο να χαθούν βασικοί 
βιομηχανικοί τομείς της 
χώρας καθώς, παρά τη 
σημαντική πτώση των 
τιμών φυσικού αερίου, 
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Ο αεροπορικός όμιλος Air France-KLM σημείωσε καθαρά κέρδη 700 εκατ. € 
κατά το 2022, εντούτοις, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της KLM, 
Marjan Rintel στο RTLZ, οι μέρες των φθηνών πτήσεων έχουν πλέον παρέλ-
θει. Η οικονομική τύχη του ομίλου έχει σχεδόν επανακάμψει στα επίπεδα του 
2019, πριν την πανδημία του κορωνοϊού. Η αξία των πωλήσεων της εταιρείας 
ανήλθαν σε 10,7 δισ. € ενώ του ομίλου ανήλθαν σε 26,4 δισ. €. Η KLM είναι 
αισιόδοξη για το υπόλοιπο του 2023, αλλά έχει προειδοποιήσει ότι 
«αβεβαιότητες», όπως ο πληθωρισμός, η τιμή των καυσίμων και η σπανιότη-
τα στην αγορά εργασίας μπορεί να έχουν αντίκτυπο.  

 

Τα καθαρά κέρδη της NS Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι για το 2022 κρύβουν δι-
αρθρωτικά προβλήματα: απώλειες στις λειτουργίες, ελλείψεις προσωπικού, 
κακή εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και ανεπαρκείς επιβάτες δήλωσε ο 
πρόεδρος της NS στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης. Η NS είχε έσοδα 
3,1 δισ. ευρώ το 2022 (2021: 2,3 δισ. ευρώ). Από αυτά, τα 2,8 δισ. προήλ-
θαν από την Ολλανδία και τα 256 εκατ. από τη Γερμανία. Η NS δημοσιεύει 
καθαρό αποτέλεσμα 586 εκατ. Ευρώ, κέρδος που κρύβει τα λειτουργικά προ-
βλήματα του περασμένου έτους. Η NS, η οποία δεν λαμβάνει διαρθρωτική 
κρατική επιχορήγηση και πρέπει να πληρώσει τέλος παραχώρησης στην κυ-
βέρνηση συν τέλος χρήστη στον διαχειριστή σιδηροδρόμων ProRail, αναμένει 
ότι η τρέχουσα παραχώρηση θα παραμείνει ζημιογόνος έως και το 2024. Έτσι 
οι πωλήσεις εισιτηρίων θα πρέπει για άλλη μια φορά να αποφέρουν περισσό-
τερα από τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν  

 

Τα βασικά κέρδη του λιμανιού του Ρότερνταμ αυξήθηκαν κατά 6,1% τo 
2022, παρά την έλλειψη ρωσικών φορτίων και τη μικρή μείωση της διακίνη-
σης, καθώς ο ρωσικός άνθρακας, το LNG και το πετρέλαιο αντικαταστάθηκαν 
από άλλες πηγές ενέργειας. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης ανακοίνωσε 
ότι η διακίνηση μειώθηκε 0,3% σε 467,4 εκατ. τόνους, αλλά τα κέρδη προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 543,5 εκατ. ευρώ, 
κυρίως χάρη στα υψηλότερα λιμενικά τέλη. Η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
μειώθηκε κατά 5,5% καθώς η κυκλοφορία από και προς τη Ρωσία «σχεδόν 
σταμάτησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία», αν και ο ξηρός και υγρός 
όγκος από άλλους προορισμούς αυξήθηκε. Οι εισαγωγές LNG, κυρίως από τις 
ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 63,9%. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές άνθρακα αυξήθη-
καν κατά 17,9%, καθώς οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, 
κυρίως στη Γερμανία, ενίσχυσαν τη λειτουργία τους. Για το 2023 το λιμάνι 
προβλέπει μικρή μείωση της διακίνησης.  

 

Η Shell μέσω των θυγατρικών της, Shell Nederland και Shell Overseas In-
vestments, έλαβε τελική επενδυτική απόφαση (FID) για κατασκευή του Hol-
land Hydrogen I, του μεγαλύτερου εργοστασίου ανανεώσιμου υδρογόνου 
της Ευρώπης το 2025. Η ανανεώσιμη ενέργεια θα προέρχεται από το υπερά-
κτιο αιολικό πάρκο Hollandse Kust, που ανήκει εν μέρει στη Shell. Το παρα-
γόμενο ανανεώσιμο υδρογόνο θα τροφοδοτεί το Shell Energy and Chemicals 
Park του Ρότερνταμ, μέσω του αγωγού HyTransPort, όπου θα αντικαταστή-
σει μέρος της χρήσης γκρίζου υδρογόνου στο διυλιστήριο. Τέλος η νομοθεσί-
α της ΕΕ καθορίζει υπό ποιες συνθήκες το παραγόμενο υδρογόνο μπορεί να 
οριστεί ως ανανεώσιμο υδρογόνο ή ως ανανεώσιμο καύσιμο μη βιολογικής 
προέλευσης (RFNBO). Η Shell λέει ότι θα λάβει υπόψη τη σχετική νομοθεσία 
της ΕΕ κατά την παραγωγή υδρογόνου. 
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Οικονομικοί Δείκτες  
 

 

Οικονομική ανάπτυξη 

Σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία εκτίμηση της Ολλανδικής Στατιστικής Ολλανδίας (CBS), το τέταρ-
το τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6 % σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο 
τρίμηνο, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2%.  

Πληθωρισμός 

Ο ρυθμός με τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές στην Ολλανδία αυξήθηκε τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με 
έναν μήνα νωρίτερα/ Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε τον Φεβρουάριο στο 8% (7,6% τον Ιανουάριο). 
Ειδικά τα είδη παντοπωλείου έγιναν και πάλι πιο ακριβά τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο/ Οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών αυξήθηκαν επίσης ταχύτερα 

Ανεργία 

Τον Ιανουάριο, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 360 χιλιάδες ήτοι, ποσοστό 3,6% του εργατι-
κού δυναμικού (3,5% τον Δεκέμβριο). Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 8 χιλιάδες από τον 
προηγούμενο μήνα, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2 χιλιάδες στα 9,6 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα, 
ο αριθμός των ατόμων που διεκδικούν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε κατά 5 χιλιάδες σε 154 χιλιάδες. 
Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε στο 75,6% από 75,5% τον προηγούμενο 
μήνα. 

Επενδύσεις 

Σύμφωνα με το Investment Radar του Φεβρουαρίου, το επενδυτικό κλίμα στην Ολλανδία ήταν λιγό-
τερο δυσμενές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η ετήσια συρρίκνωση των τιμών των μετοχών 
εξελίχθηκε σε μικρή άνοδο. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ήταν και πάλι λιγότερο αρνητική και οι κα-
τασκευαστές ήταν πιο θετικοί σχετικά με τις θέσεις των παραγγελιών τους. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση 
των εξαγωγών ήταν λιγότερο σημαντική από ό,τι τον προηγούμενο μήνα. Το διατραπεζικό επιτόκιο 
αυξήθηκε και το ποσοστό χρησιμοποίησης της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας ήταν ελαφρώς 
χαμηλότερο. 

Τιμές κατοικιών 

Τον Ιανουάριο, οι ιδιοκατοικημένες κατοικίες (εξαιρουμένων των νέων κατασκευών) ήταν κατά μέσο 
όρο 1,1% πιο ακριβές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 2022. Πρόκειται για τη χαμηλότερη ετήσια 
αύξηση τιμών εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια, όπως προκύπτει από την παρακολούθηση τιμών των υφι-
στάμενων ιδιοκατοικούμενων κατοικιών από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας (CBS) και την Ολ-
λανδική Υπηρεσία Κτηματογράφησης, Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης. Τον Δεκέμβριο 2022 η αύ-
ξηση ανήλθε σε 2,7%, συνεπώς, τον Ιανουάριο ο δείκτης τιμών σημείωσε αύξηση κατά 1,5% σε σχέ-
ση με τον Δεκέμβριο. 

Εμπόριο 

Το 3ο τρίμηνο του 2022 σύμφωνα με στοιχεία της CBS ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών αλλά και 
των εισαγόμενων αγαθών (άυλων αγαθών, υπηρεσιών κτλ) ήταν  0,18% μεγαλύτερος  από το 3ο τρί-
μηνο του 2021 αυτών. Επιπλέον η αξία των ολλανδικών εξαγωγών το 2022 σε σύγκριση με το 2021 
αυξήθηκε κατά 0,19%. Σχετικά με την συνολική αξία εισαγόμενων προϊόντων σημειώθηκε αύξηση 
κατά 0,24%  το 2022 σε σύγκριση με το 2021. 

Πτωχεύσεις 

Ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων σημείωσε πτώση ανερχόμενη σε -13%, καθώς τον Ιανουάριο 
του 2023 κήρυξαν πτώχευση 256 εταιρείες, ήτοι 37 λιγότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο 
αριθμός των πτωχεύσεων παρέμεινε χαμηλός σε σύγκριση με την περίοδο πριν από το ξέσπασμα του 
κορωνοϊού. 
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Επενδυτικό Σεμινάριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ε-
νέργειας  στην Ελλάδα (Άμστερνταμ 1η Μαρτίου)  

H Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο 
Αιολικής Ενέργειας της Ολλανδίας (Netherlands Wind Energy 
Association- NWEA) και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορι-
κών Υποθέσεων  στην Χάγη, συνδιοργάνωσε Επενδυτικό 
Σεμινάριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο 
Άμστερνταμ, το οποίο διεξήχθη την Τετάρτη 1 Μαρτίου 
2023. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 45 εκπρόσωποι από 29 επι-
χειρήσεις μέλη της NWEA οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
τεχνολογίες των φωτοβολταικών, των υπεράκτιων αλλά και 
των χερσαίων αιολικών,  στην ανάπτυξη έργων και την υπο-
στήριξη τους. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου χαιρετι-
σμούς απήυθυναν η Πρέσβης της Ελλάδος στην Χάγη, κα 
Κατερίνα Γκίνη και ο Αντιπρόεδρος της NWEA κ. Bert van 
der Lingen, ενώ ακολούθησαν παρουσιάσεις για τις εξελίξεις 
και της προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, από τον κ. Νίκο Στάμου, Δι-
ευθυντή Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece, 
και για την συμμετοχή των ΑΠΕ στις Στρατηγικές Επενδύσεις 
από τον κ. Ευάγγελο Αρβανίτη, Στέλεχος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Enterprise Greece, 
αναδεικνύοντας μέσα από τα μεγάλα έργα ενεργειακών υπο-
δομών που υλοποιούνται και δρομολογούνται την μετεξέλιξη 
της Ελλάδας σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόμβο που 
συγκεντρώνει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον  


