
Σύμφωνα με προσωρινά 
στοιχεία της ολλανδικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας για 
τα δημόσια οικονομικά το 
2021, το δημόσιο χρέος 
διαμορφώθηκε σε 448 δισ. 
ευρώ ήτοι 52,1% του ΑΕΠ 
και το δημόσιο έλλειμμα 
ανήλθε σε 22 δισ. ευρώ, 
ήτοι -2,5% του ΑΕΠ. Οι 
επίσημες κυβερνητικές 
προβλέψεις τον Σεπτέμ-
βριο 2021 για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ήταν: 
57,8% δημόσιο χρέος και 
-6% δημόσιο έλλειμμα. 

Το 2020, το κρατικό 
έλλειμμα ανήλθε σε 3,7% 
και το δημόσιο χρέος  σε 
54,3% του ΑΕΠ. Η μείωση 
του δημοσίου χρέους ο-
φείλεται στο γεγονός ότι 
το 2021 το ονομαστικό 
ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά 
ταχύτερα από το χρέος. 
Κατά την τελευταία δεκαε-
τία, το δημόσιο χρέος 
ήταν χαμηλότερο μόνο το 
2019 (48,5%). 

 

Αύξηση δημοσίων εσόδων 
λόγω οικονομικής         

ανάκαμψης 

Το 2021 καταγράφηκε 
αύξηση κρατικών εσόδων 
κατά 25 δισ. σε 377 δισ. 
ευρώ. Τα έσοδα από φό-
ρους και εισφορές αυξή-
θηκαν κατά 7% (22 δισ. 
€), από τον ΦΠΑ κατά 9% 
(6 δισ. €) και από τον ε-
ταιρικό φόρο κατά 40% (9 
δισ. €). Τα μη φορολογικά 
έσοδα αυξήθηκαν κυρίως 
λόγω των υψηλότερων 
εσόδων από το φυσικό 
αέριο. 

 

Μικρότερη αύξηση δημο-
σίων δαπανών σε σύγκρι-
ση με το 2020 

Το 2021, οι κρατικές δα-
πάνες αυξήθηκαν κατά 18 
δισ. €, γεγονός που σημαί-
νει ότι τα έσοδα αυξήθη-
καν περισσότερο από τις 
δαπάνες. Το 2020, οι κρα-
τικές δαπάνες σημείωσαν 
αύξηση 40 δισ. €, κυρίως 
ως αποτέλεσμα των μέ-
τρων στήριξης για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

μειώθηκαν κατά 4,5 δισ. 
€, μετά από σημαντική 
άνοδο το 2020, κυρίως ως 
αποτέλεσμα των χαμηλό-
τερων δαπανών για το 
πρόγραμμα NOW (μέτρα 
έκτακτης ανάγκης για την 
απασχόληση) στόχος του 
οποίου ήταν οι επιχειρημα-
τίες να συνεχίσουν να δια-
τηρούν και να πληρώνουν 
προσωπικό.  
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Οικονομικοί δείκτες 2019 2020 2021 

Δημόσιο έλλειμμα (% του ΑΕΠ) 1,7 -3,7 -2,5 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 48,5 54,3 52,1 

Δημόσια έσοδα (σε δισ. €) 355,6 351,6 377,0 

Δημόσια έξοδα (σε δισ. €) 341,6 381,2 398,9 



Στις 28 Μαρτίου η ολλαν-
δική Κυβέρνηση κατέθεσε 
το προσχέδιο του εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Ση-
μειώνεται ότι, η Ολλανδία 
είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
που δεν έχει ακόμη υπο-
βάλει σχετικό Σχέδιο στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
προθεσμία υποβολής του 
οποίου λήγει το καλοκαίρι. 

Εν λόγω προσχέδιο προ-
βλέπει 39 μέτρα, εκ των 
οποίων 23 αφορούν επεν-
δύσεις και 16  μεταρρυθ-
μίσεις. Κύρια θέση κατέ-
χουν θέματα όπως το κλί-
μα, η ψηφιοποίηση, η στέ-
γαση, η ισότητα ευκαι-
ριών, η αγορά εργασίας, η 
υγειονομική περίθαλψη και 
η αντιμετώπιση του ξε-
πλύματος βρώμικου χρή-

ματος και της φοροδιαφυ-
γής.  

Σύμφωνα με την Υπουργό 
Οικονομικών της Ολλανδί-
ας, κα Sigrid Kaag, οι κυ-
βερνητικές προτάσεις, οι 
οποίες καλύπτουν σημα-
ντικό αριθμό θεμάτων, 
θέτουν μια σταθερή βάση 
για ένα φιλόδοξο Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας. Κατά την ίδια, με 
το εν λόγω Σχέδιο η Κυ-
βέρνηση πρόκειται να ε-
φαρμόσει ένα ευρύ φάσμα 
μεταρρυθμίσεων που θα 
καταστήσουν την χώρα 
ισχυρότερη, ενώ επίσης 
θα γίνουν επενδύσεις σε 
ένα βιώσιμο και ψηφιακό 
μέλλον.  

Η Ολλανδία αρχικά θεω-
ρούσε ότι θα μπορούσε να 

διεκδικήσει 6 δισ. € από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ωστόσο 
το ποσό που δικαιούται εν 
τέλει μειώθηκε στα 4,7 
δισ. € λόγω της 
«καλύτερης από την ανα-
μενόμενη» απόδοσης της 
οικονομίας της. Οι προβλε-
πόμενες από το προσχέδιο 
δαπάνες για το σύνολο 
των προτεινόμενων μέ-
τρων εκτιμώνται σε 7,7 
δισ. €. Θα ακολουθήσουν 
διαβουλεύσεις με τους 
εμπλεκόνμενους φορείς 
και διάλογος με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, προκειμέ-
νου να εκπονηθεί το τελι-
κό σχέδιο τους επόμενους 
μήνες. Στόχος είναι το 
τελευταίο να παρουσια-
σθεί στη Βουλή των Αντι-
προσώπων τον Ιούνιο τ.έ.  

άνοδος των τιμών της ε-
νέργειας προστίθεται σε 
έναν ήδη ισχυρό πληθωρι-
σμό, εν μέρει ως αποτέλε-
σμα των οικονομικών κρα-
δασμών της πανδημίας. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του Κέντρου Ανάλυσης 
Οικονομικής Πολιτικής, ο 
πληθωρισμός το 2022 α-
ναμένεται να διαμορφωθεί 
σε 5,2%.   

Η αύξηση των τιμών ενέρ-
γειας έχει αντίκτυπο στην 

Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα του Κέντρου Ανά-
λυσης Οικονομικής Πολιτι-
κής (CPB), η σημαντικότε-
ρη οικονομική συνέπεια 
της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανίας είναι η 
αύξηση των τιμών ενέρ-
γειας. Άλλες πιθανές επι-
πτώσεις –στο εμπόριο, 
στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, στις επενδύσεις 
και στην κατανάλωση– 
εξακολουθούν επί του πα-
ρόντος να είναι περιορι-
σμένες. Η επιπλέον 

αγοραστική δύναμη. Στην 
βασική εκτίμηση, η αγορα-
στική δύναμη θα μειωθεί 
κατά 2,7% το 2022, στο 
δυσμενές σενάριο κατά 
3,4% και στο ευμενές κα-
τά 0,6%. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπ΄όψιν, ωστόσο, 
ότι ο βαθμός των επιπτώ-
σεων λόγω των υψηλών 
τιμών ενέργειας θα διαφέ-
ρει σημαντικά ανά νοικο-
κυριό.   

Κατάθεση ολλανδικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Κοινοβούλιο    

Προβλέψεις για την ολλανδική οικονομία υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία   
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Εκτίμηση Μαρτίου 2022 2020 2021 2022 2023 

Αύξηση ΑΕΠ (%) -3.8 4.8 3.6 1.7 

Ανεργία ως % εργατικού δυναμικού 4.9 4.2 4.0 4.3 

Πληθωρισμός (%) 1.3 2.7 5.2 2.4 

Αγοραστική δύναμη  (% μεταβολή) 2.5 0.1 -2.7 1.9 

Δημόσιο έλλειμμα  (% του ΑΕΠ) -4.2 -4.4 -2.5 -2.3 

https://www.abnamro.com/research/en/our-

research/the-netherlands-russian-invasion-

lowers-growth-outlook 

http://www.edohannema.nl/wordpress/landscapes-of-

rembrandt-in-watercolour/ 



 Τα ολλανδικά ΜΜΕ ανα-
φέρουν ότι σε καμία άλλη 
χώρα στην Ευρώπη οι τι-
μές βενζίνης δεν είναι τό-
σο υψηλές όσο στην Ολ-
λανδία ούτε επιβάλλεται 
τόσο μεγάλος ειδικός φό-
ρος κατανάλωσης στα 
καύσιμα. Συγκεκριμένα σε 
ό,τι αφορά τις τιμές των 
καυσίμων, στις 12τ.μ. η 
εθνική προτεινόμενη τιμή 
λιανικής από τις μεγάλες 
πετρελαϊκές εταιρείες για 
ένα λίτρο βενζίνης Euro95 
ήταν 2,46 € (έναντι 2,50 € 
στις 10.τ.μ.). Σημειώνεται 
ότι η προτεινόμενη λιανική 
τιμή ισχύει κυρίως κατά 
μήκος των εθνικών οδών, 
ενώ στο υπόλοιπο οδικό 
δίκτυο η τιμή ενός λίτρου 

βενζίνης είναι περίπου 10 
με 20 λεπτά φθηνότερη. Η 
μικρή μείωση που κατα-
γράφηκε συμπίπτει με α-
νακοίνωση της Κυβέρνη-
σης για μείωση των ειδι-
κών φόρων κατανάλωσης 
στα καύσιμα καθώς και 
του ΦΠΑ στην ενέργεια 
προκειμένου να αντισταθ-
μιστεί η πτώση της αγορα-
στικής δύναμης (βλ. σχετι-
κές παραγράφους παρό-
ντος εγγράφου).  
Με τα σημερινά δεδομένα, 
το ένα τρίτο της τιμής 
ενός λίτρου βενζίνης αντι-
στοιχεί σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης. Έτσι στην 
προτεινόμενη λιανική τιμή 
των 2,46 ευρώ ανά λίτρο, 
το ολλανδικό δημόσιο κερ-

δίζει περίπου 82 σεντς, 
ποσό υπερδιπλάσιο σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο 
ΕΕ, ο οποίος ανέρχεται 
στα 36 σεντς ανά λίτρο. 
Επιπλέον, τόσο η βασική 
τιμή της βενζίνης όσο και 
ο ειδικός φόρος κατανά-
λωσης υπόκεινται σε ΦΠΑ 
21%, κάτι το οποίο στην 
πραγματικότητα σημαίνει 
φόρο επί του φόρου. Με 
τη μείωση του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης, η νέα 
προτεινόμενη τιμή λιανι-
κής βενζίνης στις εθνικές 
οδούς θα διαμορφωθεί 
στα 2,26 € ανά λίτρο και 
του ντίζελ στα 2,21 €. 

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος 
Superyacht Times αναφέρθη-
κε σε σημαντικό πλήγμα που 
επιφέρει η ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία σε τέσσερα 
μεγάλα ολλανδικά ναυπηγεία 
που κατασκευάζουν σούπερ 
γιοτ και συγκεκριμένα στα 
Damen Yachting (Amels), 
Oceanco, Feadship και 
Heesen Yachts. Επισημαίνει 
ότι οι Ρώσοι πελάτες αντιπρο-
σωπεύουν το 13% των πα-
γκόσμιων πωλήσεων γιοτ άνω 
των 40 μέτρων καθώς και ότι  
Ρώσοι ολιγάρχες κατέχουν το 

9% όλων των σούπερ γιοτ 
παγκοσμίως. Εν λόγω ιστότο-
πος αναμένει ότι η ρωσική 
εισβολή στην  Ουκρανία, οι 
διεθνείς κυρώσεις, το πάγωμα 
των οικονομικών περιουσια-
κών στοιχείων των Ρώσων 
ολιγαρχών από τις δυτικές 
κυβερνήσεις, η παράλυση των 
διεθνών πληρωμών για τη 
Ρωσία, η κατάρρευση των 
ρωσικών χρηματιστηρίων και 
η ισχυρή υποτίμηση του ρου-
βλίου θα έχουν  σημαντικό 
αντίκτυπο στον συγκεκριμένο 
κλάδο, όπου πρωτοστατούν 
τα ολλανδικά ναυπηγεία.   

Ρεκόρ τιμής βενζίνης – Η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή ως προς τους ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης  

ετία του 1970. Ωστόσο ο 
Πρωθυπουργός της χώ-
ρας, θεωρεί εν λόγω σενά-
ριο ως υπερβολικά απαι-
σιόδοξο καθώς, όπως ο 
ίδιος υποστηρίζει, η ολ-
λανδική οικονομία σημειώ-
νει πολύ καλές επιδόσεις. 

Ο Ολλανδός Πρωθυπουρ-
γός ωστόσο παραδέχεται 
ότι η αγοραστική δύναμη 
το τρέχον έτος θα σημειώ-
σει πτώση αν και αναμένε-
ται να σημειώσει θετικό 
πρόσημο τον επόμενο 

χρόνο. Για τον λόγο αυτόν 
η Κυβέρνησή ετοιμάζει 
δέσμη επιπρόσθετων μέ-
τρων για οικονομική ενί-
σχυση των χαμηλών εισο-
δηματικών στρωμάτων 
(βλ. σχετικές παραγρά-
φους παρόντος εγγρά-
φου). Το Κεντρικό Γραφεί-
ο Σχεδιασμού (CPB) της 
χώρας αναμένει ότι η αγο-
ραστική δύναμη θα μειω-
θεί κατά 3%, εν μέρει λό-
γω της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. 

Ο επιχειρηματικός κόσμος 
της Ολλανδίας αναμένει 
οικονομική κρίση ως απο-
τέλεσμα, μεταξύ άλλων, 
της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. Εκπρόσω-
ποι της Ένωσης Εργοδο-
τών της Ολλανδίας (VNO-
NCW) και της Ολλανδικής 
Ένωσης Μικρο-μεσαίων 
Επιχειρήσεων (MKB-
Nederland) δήλωσαν ότι 
είναι πλέον ορατό για την 
οικονομία της χώρας σενά-
ριο στασιμοπληθωρισμού 
που παραπέμπει στη δεκα-
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Το ενδεχόμενο στασιμοπληθωρισμού ανησυχεί τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ασκεί πίεση στους Ολλανδούς κατασκευαστές 

σούπερ γιοτ  

https://pledgetimes.com/the-dutch-drive-less-due-to-high-pump-

prices-everyone-complains-at-the-pump/ 

https://dronedj.com/2021/04/25/super-yacht-

nearly-overwhelms-a-dutch-canal/ 



 
 

 
 

Heineken: Διεκδίκηση ελληνικής ζυθοποιίας  

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ) και η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg 
διεκδικούν 478 εκατ. ευρώ από την Heineken για κατάχρηση της δεσπόζου-
σας θέσης της στην ελληνική αγορά μπύρας. Το 2014, η Heineken έλαβε 
πρόστιμο ύψους 26,7 εκατ. € για το συγκριμένο θέμα από την Ελληνική Επι-
τροπή Ανταγωνισμού. Τώρα, οι δύο ζυθοποιίες διεκδικούν αποζημιώσεις 
ύψους 478 εκατ. ευρώ από την ολλανδική πολυεθνική για κατάχρηση δεσπό-
ζουσας θέσης στην ελληνική αγορά από την θυγατρική της Heineken, Αθηνα-
ϊκή Ζυθοποιία. Η Heineken θεωρεί ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν έχει διαπρά-
ξει παραβίαση του νόμου του ανταγωνισμού. Πως ακριβώς είναι η κατανομή 
της απαίτησης μεταξύ της Carlsberg και της ΖΜΘ δεν είναι γνωστό, αν και η 
ελληνική πλευρά είχε δηλώσει πριν από κάποια χρόνια ότι απαιτούν 100 εκατ. 
δολάρια από την Heineken. 

Αποχώρηση της Heineken από την ρωσική αγορά  

Η Heineken αποσύρεται πλήρως από την Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ου-
κρανία. Η ζυθοποιία είχε προαναγγείλει ότι θα σταματήσει να παράγει και να 
πουλά την μάρκα Heineken, να επενδύει στη Ρωσία και να εξάγει στη χώρα. 
Η τοπική παραγωγή μπύρας για τη ρωσική αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
των Amstel, Affligem και τοπικών ρωσικών μπυρών, ανακοινώθηκε ότι πρό-
κειται να σταματήσει σύντομα. Η ρωσική αγορά μπύρας αντιπροσωπεύει το 
2% του παγκόσμιου τζίρου της Heineken η οποία διαθέτει επτά ζυθοποιεία 
στην Ρωσία όπου απασχολεί συνολικά 1.800 υπαλλήλους. 

KLM: νέα διευθύνουσα σύμβουλος και πρόστιμο για σύµπραξη αερομεταφο-
ρέων.  

Η Marjan Rintel θα αντικαταστήσει τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο της 
KLM Pieter Elbers το αργότερο τον Ιούλιο. Επί του παρόντος, η Marjan Rintel 
είναι η διευθύνουσα σύμβουλος στην ολλανδική κρατική εταιρεία NS 
(Nationale Spoorwegen), διευθυντής χειριστής επιβατικών σιδηροδρόμων 
στην Ολλανδία. Επιπλέον, η KLM έλαβε πρόστιμο ύψους 127 εκατ. ευρώ για 
σύμπραξη που σχηματίστηκε με άλλες αεροπορικές εταιρείες κατά την περίο-
δο 1999-2006. Η KLM συμμετείχε στον «’απαγορευμένο»’ καθορισμό τιμών 
για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα μέλη της σύμπραξης είχαν συνάψει αμοιβαίες συμφωνίες για 
περίπου έξι χρόνια. 

 

Η ολλανδική τράπεζα Rabobank ανακοινώνει την αποχώρηση από την ρωσική 
αγορά  λόγω του πολέμου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η τράπεζα 
δραστηριοποιείται κυρίως στη Ρωσία μέσω μίας θυγατρικής που μισθώνει μη-
χανήματα για τον αγροτικό τομέα. Η τράπεζα αυτή τη στιγμή έχει περίπου 
300 εκατ. ευρώ σε εκκρεμή δάνεια στην Ρωσία, έναντι 400 εκατ. ευρώ τον 
Ιανουάριο.  

 

Η ολλανδική εταιρεία παραγωγής χρωμάτων και επιστρώσεων Akzo Nobel 
αναμένει ότι οι ρωσικές της δραστηριότητες θα καταρρεύσουν. Σύμφωνα με 
την εταιρεία, οι συνθήκες (π.χ. η διαθεσιμότητα πρώτων υλών) θα οδηγή-
σουν σε «σταδιακή κατάργηση» του ρωσικού υποκαταστήματος της εταιρεί-
ας εντός δύο μηνών. Η AkzoNobel διαθέτει τέσσερα εργοστάσια στη Ρωσία, 
που απασχολούν περίπου 650 άτομα. Το ρωσικό υποκατάστημα της εταιρείας 
πραγματοποιεί τζίρο περίπου 200 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του 
συνολικού τζίρου. 
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Οικονομικοί Δείκτες  
 

Οικονομική ανάπτυξη  

Σύμφωνα με νεώτερο και ακριβέστερο υπολογισμό της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CBS), το 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ως 
εκ τούτου, η αύξηση του ΑΕΠ στο σύνολο του 2021 προσαρμόστηκε επίσης από 4,8% σε 5,%.  
 
Πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο κατέγραψε αύξηση σχεδόν 12% σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 
ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών ήταν κατά μέσο όρο 11,9 
%υψηλότερες τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους με βάση Δεί-
κτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) . Αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί τα τελευταί-
α σαράντα χρόνια και οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Τον Φεβρουά-
ριο ο πληθωρισμός ήταν 7,3% (5,9% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Τα τρόφιμα, τα ποτά 
και ο καπνός ήταν 5,5% ακριβότερα, τα βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 4,4% και οι υπηρεσίες 
κατά 2%. 
 
Ανεργία 

Τον Φεβρουάριο, η ανεργία στην Ολλανδία μειώθηκε ακόμα περαιτέρω, ενώ οι καταγεγραμμένοι 
άνεργοι ανήλθαν σε 369 χιλιάδες, ισοδυναμώντας με ποσοστό 3,4% του εργατικού δυναμικού (3,6% 
τον Ιανουάριο). Ως εκ τούτου, η ανεργία έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003.  
 
Επενδύσεις 

Κατά τον πρώτο μήνα του 2022, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 4,7% μικρότερος σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021. Ιδιαίτερη μείωση καταγράφηκε για τις επενδύσεις σε κατοικίες, κτίρια και 
υποδομές, ενώ περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μηχανήματα. Σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο του 2020, ο όγκος των επενδύσεων ήταν 8,5% χαμηλότερος. 
 
Τιμές κατοικιών 

Τον Φεβρουάριο, οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση 20,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
2021. Τον Ιανουάριο, η αύξηση ανήλθε σε 21,1%. Είναι ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας που η αύξη-
ση της τιμής ξεπέρασε το 20%. 
 
Εμπόριο 

Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 2,7% υψηλότερος τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουά-
ριο 2021. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο εξήχθησαν περισσότερα πετρελαιοειδή, χημικά προϊόντα και εξο-
πλισμός μεταφορών. Όσον αφορά τον όγκο εισαγόμενων αγαθών, καταγράφηκε αύξηση 7,2% σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.  
 
Πτωχεύσεις 

Οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (150) τον Φεβρουάριο στην Ολλανδία ήταν κατά 15% λιγότερες 
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο (141). Ωστόσο, οι πτωχεύσεις παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπε-
δα.  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ        

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

        Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Μάρτιο  2022—Δείκτης ΑΕX   

Διεύθυνση: 
Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, 
The Netherlands  
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 
09.00 - 17.00  
 
Τηλέφωνο: 
(0031 70) 356 1199  
 
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
ecocom-hague@mfa.gr  
 
Ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr  

Η πτώση του Χρηματιστηρίου τον Ιανουάριο ήταν αποτέλεσμα της επιθετικής 
πολιτικής  της Ρωσίας προς την Ουκρανία, του φόβου υψηλών επιτοκίων, του 
πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Μετά την απότομη 
πτώση του χρηματιστηρίου λόγω της ρωσικής εισβολής, η διόρθωση στο τέλος 
του τρίμηνου οφειλόταν κυρίως στην ελπίδα για διπλωματικές λύσεις στον πό-
λεμο και στη μείωση των τιμών των πρώτων υλών και του πετρελαίου.  

Πορεία Χρηματιστηρίου Άμστερνταμ το 1ο τρίμηνο 2022 – Δείκτης AEX 


