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Σε συνέχεια των νέων
περιοριστικών μέτρων
κατά της πανδημίας
(12ωρο μερικό lockdown), η ολλανδική Κυβέρνηση απεφάσισε την
οικονομική στήριξη εταιρειών που πλήττονται από αυτά Στόχος
είναι να υποστηριχθούν
οι πληγέντες επιχειρηματίες προκειμένου να
είναι σε θέση να καλύψουν τα πάγια λειτουργικά τους έξοδα το τέταρτο
τρίμηνο
του
2021.
Η επιπρόσθετη κυβερνητική στήριξη αφορά
ποσό περίπου 2,2 δισ.
ευρώ.
Πρόγραμμα επιδοτήσεων για πάγιες επιχειρηματικές δαπάνες (TVL)
τέταρτο τρίμηνο 2021
Οι επιχειρηματίες που
αναμένουν απώλεια κύκλου εργασιών τουλάχιστον 30% το τέταρτο
τρίμηνο του 2021 σε
σύγκριση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2019 ή το
πρώτο τρίμηνο του
2020 και πληρούν επίσης κάποιες συμπληρωματικές προϋποθέσεις,
μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στο πλαίσιο του
προγράμματος TVL προκειμένου να λάβουν αποζημίωση για πάγια
λειτουργικά έξοδα. Για
εν λόγω πρόγραμμα η
Κυβέρνηση
διαθέτει
κονδύλια ύψους 1,2 δισ.
ευρώ, οποίο είναι επίσης
προσβάσιμο
και
σε
όσους δεν έχουν κάνει
χρήση αυτού στο παρελθόν. Εκκρεμεί ωστό-

σο σχετική έγκρισή του
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρόγραμμα στήριξη απασχόλησης (NOW)
Επανέρχεται το πρόγραμμα NOW (Μέτρα
Έκτακτης Ανάγκης για
την Απασχόληση) στόχος του οποίου είναι οι
επιχειρηματίες,
όπως
ιδιοκτήτες εστιατορίων,
να συνεχίσουν να διατηρούν και να αμείβουν
προσωπικό.
Στο
«πακέτο» στήριξης εμπίπτουν και οι μισθοί
των εργαζομένων με
ευέλικτη σύμβαση. Σύμφωνα με εν λόγω πρόγραμμα 85% του μισθού θα αποδοθεί στον
εργοδότη.
Πρόγραμμα στον αγροτικό τομέα για ακάλυπτες πάγιες δαπάνες
(OVK)
Το εν θέματι πρόγραμμα θα παραμείνει διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις
του αγροτικού τομέα,
ώστε να μπορούν να
υπολογίζουν σε ίση στήριξη με τις λοιπές επιχειρήσεις.
Στήριξη για
εκδηλώσεων

ακύρωση

Δεδομένου ότι η απαγόρευση εκδηλώσεων τέθηκε σχεδόν σε άμεση
ισχύ, το ποσοστό επιδότησης θα αυξηθεί στο
100%, όπως συνέβη και
κατά την θερινή περίοδο. Για τον σκοπό αυτό,
η Κυβέρνηση δεσμεύει
συνολικά ποσό 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Στήριξη στον πολιτιστικό τομέα
Για τα πολιτιστικά ιδρύματα επεκτείνεται το
συμπληρωματικό πρόγραμμα του Performing
Arts Fund, με επιδότηση
από 25% έως και 55%
των εισιτηρίων της συνολικής χωρητικότητας
(σε κανονικές συνθήκες) ανά παράσταση. Η
Κυβέρνηση διαθέτει ποσό 16,5 εκατομμυρίων
ευρώ για εν λόγω επιδότηση. Επίσης, αναλόγως
με την απώλεια του κύκλου εργασιών τους,
ορισμένες πολιτιστικές
επιχειρήσεις θα δικαιούνται να διεκδικήσουν
αποζημίωση στο πλαίσιο
του προαναφερθέντος
προγράμματος για το
τέταρτο τρίμηνο του
2021.
Στήριξη στον τομέα του
αθλητισμού
Το ποσό της αποζημίωσης θα εξαρτηθεί από
τον χαρακτήρα και την
δυναμική (σε συγκέντρωση θεατών υπό
κανονικές
συνθήκες)
του κάθε αθλητικού τομέα ή οργανισμού. Αφορά τόσο σε ομαδικούς
αγώνες όσο και σε ατομικές αθλητικές εκδηλώσεις. Ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί
για τους διοργανωτές
του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
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Η SHELL επιθυμεί να μεταφέρει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο

https://qz.com/2089366/why-shell-is-moving-from-thenetherlands-to-the-uk/

Η Shell ανακοίνωσε ότι
επιθυμεί να μεταφέρει την
έδρα της στο Ην. Βασίλειο. Σκοπός της είναι να απλοποιήσει την μετοχική
της δομή, συνεχίζοντας ως
εταιρεία με έδρα μόνο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θεωρεί ότι θα επιδράσει θετικά στην ανταγωνιστικότητα της. Η εταιρεία επιθυμεί ρητά να παραμείνει παρούσα και στην
Ολλανδία. Ορισμένα τμήματά της, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα
παραμείνουν στην Χάγη,
ενώ επίσης, εάν οι μέτοχοι
συμφωνήσουν, δεν θα
συνεχισθεί η διατήρηση
του βασιλικού προθέματος
στην επωνυμία της και η
«Royal Dutch Shell» θα
μετονομαστεί απλώς σε
«Shell».

Μετά την ανακοίνωσηέκπληξη της εταιρείας, ο
υπηρεσιακός
Υπουργός
Οικονομικών Υποθέσεων
Στεφ
Μπλοκ
δήλωσε
«δυσάρεστα έκπληκτος».
Ανέφερε επίσης ότι, το
υπηρεσιακό
Υπουργικό
Συμβούλιο είναι σε συνομιλίες με την εταιρεία σχετικά με "τις επιπτώσεις για
τις θέσεις εργασίας, τις
κρίσιμες επενδυτικές αποφάσεις και την βιωσιμότητα". Εικάζεται ότι η Shell
θα διαβεβαιώσει ότι οι
συνέπειες για το προσωπικό θα περιορίζονται μόνο
στην μεταφορά ορισμένων
θέσεων στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι, ο ενεργειακός κολοσσός είναι
ήδη σε μεγάλο βαθμό σε
βρετανικά χέρια, ωστόσο

έχει την έδρα του στην
Χάγη. Ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Ben van Beurden ανέφερε
παλαιότερα ότι η εταιρεία
επέλεξε σκόπιμα εν λόγω
σχήμα «με την πεποίθηση
ότι ο φόρος μερισμάτων
θα καταργηθεί». Ωστόσο,
λόγω έντονων αντιδράσεων, η κυβέρνηση Rutte
αναγκάστηκε τότε να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή της για κατάργηση
του φόρου μερισμάτων.
Έκτοτε, η Shell είχε αρχίσει πλέον να αντιμετωπίζει
την αγγλο-ολλανδική δομή
με διαφορετική οπτική. Ο
κ. Van Beurden πρόσθεσε
ότι «η εταιρεία άρχισε εφεξής να σκέφτεται την
μετεγκατάσταση».

Hedge fund ζητά διάσπαση της Shell σε δύο εταιρείες
Το αμερικανικό hedge
fund «Third Point», το
οποίο κατά το τρέχον έτος
απέκτησε μετοχές της
Shell αξίας 750 εκατ. $,
προτείνει την διάσπαση
της επιχείρησης σε δύο
εταιρείες.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη
του hedge fund, Daniel
Loeb, η αξία της μετοχής
της Shell είναι περίπου
35% χαμηλότερη από αυτή της ExxonMobil και της
Chevron, μολονότι από
πολλές απόψεις η εταιρεία
προηγείται των Αμερικανών ανταγωνιστών της.
Σύμφωνα με τον Loeb, το
πρόβλημα έγκειται στο ότι
η Shell αποτυγχάνει να
προβεί στις απαραίτητες
αποφάσεις και επιλογές
στην προσπάθειά της να
ικανοποιήσει όλους τους
μετόχους της: τόσο εκείνους που επιμένουν σε μια
πράσινη στρατηγική όσο
και εκείνους που επιθυ-

μούν απλώς να αποκομίσουν κέρδος από τα ορυκτά καύσιμα. Το αποτέλεσμα, κατά τον Loeb, είναι
μια ασυνάρτητη, αντικρουόμενη στρατηγική της
εταιρείας και η συνακόλουθη δυσαρέσκεια όλων
των μετόχων της.

άλλες δραστηριότητες που
απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, ενώ θα διανέμει
«μέτρια» μερίσματα στους
μετόχους. Εκτός από όλες
τις «πράσινες» δραστηριότητες της Shell, η νέα εταιρεία θα περιλαμβάνει
επίσης το τμήμα υγροποιημένου αερίου (LNG) και
Ο Loeb υποστηρίζει ότι η
το τμήμα μάρκετινγκ.
Shell πρέπει να διασπασθεί
δημιουργώντας,
κατά Ο CEO της Shell θεωρεί δε
πρώτον, μια ανεξάρτητη ότι εν λόγω πρόταση είναι
εταιρεία στην οποία θα μία κίνηση πολιτικού συμπεριέλθουν οι «παλαιού βολισμού, που όμως είναι
τύπου» ενεργειακές δρα- «αντιπαραγωγική»
και
στηριότητες. Αυτή η εται- επιβραδύνει την ενεργειαρεία θα περιλαμβάνει την κή μετάβαση της εταιρείεξόρυξη πετρελαίου και ας. Τέλος, εξ ίσου αρνητιφυσικού αερίου, τη διύλι- κή για την ενεργειακή μεση και το τμήμα χημικών τάβαση θεωρεί ότι είναι η
και θα είναι σε θέση, κατά αντικατάσταση
των
τον ίδιο, να έχει μία στα- «μακροπρόθεσμων» μετόθερή ταμειακή ροή. Η δεύ- χων της εταιρείαςμε hedge
τερη εταιρεία που θα προ- funds, τα οποία συχνά
κύψει από τη διαίρεση της έχουν διαφορετική φιλοShell θα πρέπει να επικε- σοφία και στόχευση από
ντρωθεί στις ανανεώσιμες τη διοίκηση της εταιρείας.
πηγές ενέργειας και σε
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Επιφυλακτικές οι ολλανδικές τράπεζες στην δανειοδότηση εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας
Οι ολλανδικές τράπεζες
εμφανίζονται όλο και πιο
απρόθυμες να χρηματοδοτήσουν την αμυντική βιομηχανία φοβούμενες την
πρόκληση ζημίας στη δημόσια εικόνα τους. Μάλιστα, όπως αναφέρουν
διάφορες πηγές του αμυντικού τομέα, η αρνητική
τους στάση έχει φτάσει
έως το σημείο να ενημερώσουν ορισμένες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας ότι οι τραπεζικοί τους
λογαριασμοί πρόκειται να
κλείσουν.

στή εταιρική διακυβέρνηση.
Όπως ανέφερε σχετικά
εκπρόσωπος της Ολλανδικής Ένωσης Τραπεζών
(NVB) «Οι τράπεζες ελέγχουν τους πελάτες τους με
όλο και πιο κριτικό τρόπο,
δεδομένων και των πολιτικών τους για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη. Η δημοσιότητα των μέσων ενημέρωσης για πιθανή
σύνδεση με τη βιομηχανία
όπλων έχει σημαντικές
συνέπειες για τις τράπεζες».

Η στάση των τραπεζών
πηγάζει από τις απαιτήσεις
τις οποίες θέτουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
οι διεθνείς νόμοι και κανονισμοί. Σημαντικό ρόλο σε
αυτό διαδραματίζουν τα
λεγόμενα «πρότυπα ESG»
(Environmental, Social and
Corporate
Governance
Standards) για τη χρηστή
περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική και τη χρη-

Οι αμυντικές εταιρείες ανησυχούν ότι οι τράπεζες
θα προχωρήσουν σε περαιτέρω διακοπή των πιστωτικών γραμμών, γεγονός που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα οξεία έλλειψη
κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή ο αντίκτυπος θα
είναι τεράστιος, καθώς,
όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ένωσης Ολλανδικών Βιομηχανιών για την

Άμυνα και την Ασφάλεια
(NIDV), οι ολλανδικές αμυντικές εταιρείες δεν
δραστηριοποιούνται ποτέ
αποκλειστικά στον τομέα
της άμυνας αλλά αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε άλλους
τομείς. Ως εκ τούτου, η
έλλειψη χρηματοδότησής
τους θα έχει αντίκτυπο και
στους λοιπούς τομείς δραστηριοτήτων τους.
Σημειώνουμε ότι ο ολλανδικός αμυντικός κλάδος
περιλαμβάνει 350 μεγάλες
και μικρότερες εταιρείες
με συνδυασμένο ετήσιο
κύκλο εργασιών ύψους 5
δισ. ευρώ, τα δύο τρίτα εκ
των οποίων προέρχονται
από εξαγωγές. Ο κλάδος
απασχολεί 20.000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύει περίπου το 0,7% του
ΑΕΠ.

https://nlnavy.damen.com/countdown-nidv-exhibitiondefence-security-2/

Η γαλακτοβιομηχανία «ΦΑΓΕ» σχεδιάζει το άνοιγμα εργοστασίου στο Hoogeveen της
Ολλανδίας
Η γαλακτοκομική εταιρεία «ΦΑΓΕ» σχεδιάζει να επενδύσει 150 εκατ. ευρώ για την
κατασκευή εργοστασίου στο επιχειρηματικό πάρκο Riegmeer στην πόλη Hoogeveen.
Το εργοστάσιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2024, αποσκοπεί στο να διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς της βόρειας Ευρώπης από μέρους της εταιρείας.
Ο Δήμος του Hoogeveen, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα κατασκευασθεί το εργοστάσιο και επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω το επιχειρηματικό πάρκο,
βρίσκεται από τον Νοέμβριο του 2020 σε συνομιλίες με τη «ΦΑΓΕ» που κρατήθηκαν
όλο αυτό το διάστημα μυστικές και δημοσιοποιήθηκαν στις 22 Νεομβρίου. Τα δύο
μέρη έχουν έλθει πλέον σε (προσωρινή) συμφωνία για το έργο.
Η «ΦΑΓΕ» έχει υπογράψει με τον Δήμο σύμβαση για έκταση 15 εκταρίων . Το εργοστάσιο της εταιρείας θα προστεθεί στο γαλακτοβιομηχανικό «cluster» που υπάρχει
στην περιοχή του Hoogeveen και στο οποίο λειτουργούν ήδη δύο μονάδες παραγωγής της γαλακτοβιομηχανίας «DOC Kaas», μέλος του γερμανικού ομίλου DMK. Επιπλέον, η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας από τη «ΦΑΓΕ» συνδέεται και με
άλλα προσφερόμενα πλεονεκτήματα, όπως η οδική σύνδεση, καθότι το Hoogeveen
βρίσκεται δίπλα σε οδικές αρτηρίες, μία από τις οποίες οδηγεί εντός περίπου μισής
ώρας στα σύνορα με τη Γερμανία.
Η γαλακτοπαραγωγική εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή του εργοστασίου στα μέσα του 2022, ενώ κατά το αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν κυρίως οι εργασίες για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Πέραν από τις 250 θέσεις
εργασίας που θα δημιουργηθούν άμεσα σε σχέση με το εργοστάσιο, αναμένεται ότι
το εν λόγω έργο θα δημιουργήσει περαιτέρω θέσεις στους τομείς των κατασκευών,
των προμηθευτών, των μεταφορών και της συντήρησης. Επίσης, στον απόηχο της
παρουσίας της «ΦΑΓΕ», εκτιμάται ότι νέες εταιρείες θα εγκατασταθούν στο Riegmeer.

https://www.imerisia.gr/epiheiriseis/28805_fage-tashedia-gia-ti-nea-monada-stin-ollandia-kai-i-krisimiekkremotita

Νοέμβριος 2021

Επιχειρηματικά νέα

Η Unilever πωλεί το τμήμα τσαγιού της στην επενδυτική εταιρεία CVC Capital
Partners έναντι € 4,5 δισ. Η συμφωνία αφορά το τμήμα ζεστού τσαγιού, το
οποίο διαθέτει 34 διαφορετικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Lipton και
Pukka. Ο κύκλος εργασιών των προς πώληση δραστηριοτήτων ανήλε σε περίπου 2 δισ. ευρώ πέρυσι. Ο νέος ιδιοκτήτης CVC Capital Partners, δραστηριοποιείται παγκοσμίως και έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 125 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Η ολλανδική ζυθοποιία Heineken αγοράζει τη νοτιοαφρικανική ζυθοποιία Distell
και τη ζυθοποιία της Ναμίμπια (Namibia Breweries).Η Heineken σχεδιάζει να
μεταφέρει τις εξαγορασθείσες δραστηριότητες συν το πλειοψηφικό μερίδιο της
Heineken Νότιας Αφρικής σε μια νέα, μη εισηγμένη εταιρεία. Τα σχέδια αφορούν επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά την εταιρεία Distell, η
ίδια ισχυρίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού, μηλίτη και ισχυρότερων αλκοολούχων ποτών στην Αφρική. Η προσφορά της Heineken αποτιμά την Distell σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η Heineken θα
αγοράσει το ποσοστό 50,01% της NBL Investment Holdings, η οποία κατέχει
το 59,4% της Namibia Breweries (NBL). Η Heineken κατέχει το υπόλοιπο
49,99%. Η τρέχουσα αγοραία αξία της NBL εκτιμάται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
Η «ακτιβιστική» εταιρεία επενδύσεων Elliott Advisors επενδύει 1 δισ. ευρώ
στην Ahold και σκοπεύει να διαχωρίσει το διαδικτυακό κατάστημα Bol.com
από τη μητρική εταιρεία Ahold. Ο κύριος λόγος για την εν λόγω επένδυση είναι
οι δυνατότητες που διαβλέπουν οι επενδυτές στο Bol.com. και θέλουν να διαχωρίσουν το διαδικτυακό κατάστημα από την μητρική εταιρεία. Η Elliott Advisors είναι γνωστή ως «ακτιβιστική» εταιρεία επενδύσεων που προβαίνει σε εξαγορές δυνητικά υποτιμημένων εταιρειών προκειμένου να καθορίσει την
στρατηγική αλλαγή πορείας. Επίσης, η Ahold ανακοίνωσε ότι πιθανότατα θα
εισαγάγει το διαδικτυακό κατάστημα Bol.com στο χρηματιστήριο το επόμενο
έτος.
Μετά τις τράπεζες ING και ABN Amro, η Κεντρική Τράπεζα Ολλανδίας καλεί
επίσης τη Rabobank να λογοδοτήσει για τον ανεπαρκή έλεγχο του ξεπλύματος
χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κινηθεί ποινική δίωξη λόγω αδυναμίας της
Rabobank να ανταποκριθεί. Τον Απρίλιο 2021, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα
της χώρας ABN Amro κατέβαλε πρόστιμο ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ για
ανεπαρκείς ενέργειες κατά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ παλαιότερα η ING είχε καταβάλει ποσό 750 εκατομμυρίων ευρώ.
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Οικονομικοί Δείκτες
Πληθωρισμός
Τον Οκτώβριο τ.ε., τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 3,4% σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο πληθωρισμός κατέγραψε την
υψηλότερη αύξηση τα τελευταία 20 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο, η αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 2,6%. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 3,4% σε 4,1%. Σύμφωνα
με προσωρινά στοιχεία της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (30/11), ο πληθωρισμός τον
Νοέμβριο θα ανέλθει σε περισσότερο από 5%, εξέλιξη που θα σήμαινε ότι πρόκειται για τον
υψηλότερο πληθωρισμό τα τελευταία 40 χρόνια.
Ανεργία
Τον Οκτώβριο, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 277 χιλιάδες ήτοι, ποσοστό 2,9%
του εργατικού δυναμικού (3,1% τον Σεπτέμβριο). Ως εκ τούτου, η ανεργία µειώθηκε στα προ
κρίσης επίπεδα.
Επενδύσεις
Τον Σεπτέμβριο τ.ε., ο όγκος των επενδύσεων ήταν 0,6% υψηλότερος σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019, οι επενδύσεις
ήταν κατά 3% χαμηλότερες.
Τιμές κατοικιών
Οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 18,3% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020. Πρόκειται για συγκρίσιμη αύξηση τιμών σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (18,5%). Ο
δείκτης της τιμής της κατοικιών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και είναι
82% υψηλότερες σε σύγκριση με τον 2013.
Εμπόριο
Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 5,3% υψηλότερος τον Σεπτέμβριο τ.ε. σε σύγκριση
με τον Σεπτέμβριο 2020 και 6,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019. Όσον αφορά τον
όγκο εισαγόμενων αγαθών, καταγράφηκε αύξηση 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
του προηγούμενου έτους και σημαντική αύξηση κατά 9,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο
του 2019. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία
ολλανδικών εξαγωγών μειώθηκε το 2020. Τα κέρδη από τις εξαγωγές προϊόντων ολλανδικής
παραγωγής αντιστοιχούσαν στο 15% του ΑΕΠ το 2020. Πρόκειται για το χαμηλότερο μερίδιο
από το 2015. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η μείωση των εξαγωγών φυσικού αερίου. Τέλος, επισημαίνεται ή αύξηση του ειδικού βάρους των επανεξαγωγών στο εξαγωγικό
εμπόριο της Ολλανδίας.
Πτωχεύσεις
Τον Οκτώβριο, οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (109) στην Ολλανδία ήταν κατά 9 λιγότερες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο (118).Τον Αύγουστο, ο αριθμός των πτωχεύσεων βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο στα τελευταία 30 χρόνια. Ο αριθμός των πτωχεύσεων παραμένει πολύ χαμηλός επίσης κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Συμμετοχή Περιφέρειας Αττικής στην διεθνή έκθεση βιολογικών τροφίμων FREE FROM FUCTIONAL στο Αμστερνταμ
22-23 Νοεμβρίου . Στην έκθεση έλαβαν μέρος 11 ελληνικές επιχειρήσεις

Συμμετοχή 8 ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή έκθεση σκαφών αναψυχής METSTRADE στο Αμστερνταμ 15-17
Νοεμβρίου

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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

Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Νοέμβριο 2021—Δείκτης ΑΕX
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Τον Νοέμβριο, ο δείκτης AEX
κατέγραψε υψηλό όλων των
εποχών: ανοίγματος (827,38),
κλεισίματος (827,57) και ενδοημερήσιων
συναλλαγών
(829,66). Η πτώση του δείκτη
το τρίτο δεκαήμερο του μήνα
οφείλεται στην ανησυχία λόγω
αύξησης κρουσμάτων Covid-19
καθώς και της νέας μετάλλαξης
«Όμικρον».
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Vakantiebeurs
2022: ακυρώθηκε
www.vakantiebeurs.nl/en/)

λόγω της

πανδημίας (https://

Biobeurs 2022: 10-13 Ιαν. https://www.bio-beurs.nl/en/ (διαδυκτική
έκθεση)
Amsterdam
Drone
week:
18-20
Ιαν.
www.amsterdamdroneweek.com/amsterdam-hybrid/)

(https://

Modefabriek 2022: 23-24 Ιαν. (https://www.modefabriek.nl/en/)
Amsterdam International Olive Oil Competition: Φεβ-Μαρτ. 2022 τελικός: 11 Απρ. 2022 (https://www.aiooc.org/)

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
15:00 Ελλάδα, 14:00 Βέλγιο/Ολλανδία
Διάρκεια: 1ω 10λ

