
Σύμφωνα με προσωρινά 
στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Ολλανδίας 
για το ελληνο-ολλανδικό 
εμπόριο,  κατά την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου – Σε-
πτεμβρίου 2021 σε σχέ-
ση με την ίδια περίοδο 
του 2020, καταγράφηκε 
σημαντική αύξηση ελ-
ληνικών εξαγωγών 
43,45% (657 εκ. €  το 
2021 έναντι 458 εκ. € 
το 2020) καθώς και αύ-
ξηση 11,04% των εισα-
γωγών μας. Ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου 
παρουσίασε αύξηση 
17,61%, ενώ το εμπορι-
κό έλλειμμα για την χώ-
ρα μας παρέμεινε στο 
ίδιο επίπεδο σε σύγκρι-

ση με πέρυσι. Επίσης, 
υπάρχει σημαντική αύ-
ξηση ελληνικών εξαγω-
γών (60,24%) σε σύ-
γκριση με το 2019 (ως 
έτος αναφοράς προ-
πανδημίας). Σημειώνου-
με ότι, η κάλυψη 
εξαγωγών/εισαγωγών  
κατά το εννεάμηνο του 
2021 κατέγραψε σημα-
ντική βελτίωση (33,8% 
το 2021 έναντι 25,4% 
το 2020), γεγονός που 
σημαίνει ότι το ποσοστό 
αύξησης των ελληνικών 
εξαγωγών ήταν μεγαλύ-
τερο των εισαγωγών. 

Όσον αφορά τις ελληνι-
κές εξαγωγές ανά κατη-
γορία προϊόντος, παρα-

τηρούμε ότι την σημα-
ντικότερη αύξηση κατέ-
γραψαν οι εξαγωγές 
πετρελαιοειδών, φαρμά-
κων (το κύριο εξαγώμε-
νο ελληνικό προϊόν μαζί 
με τα φρούτα και λαχα-
νικά), μεταλλευμάτων, 
ιχθυηρών, παρασκευα-
σμάτων διατροφής  και 
ηλεκτρικών μηχανημά-
των.    

Όσον αφορά τις εισα-
γωγές της Ελλάδος από 
την Ολλανδία, την με-
γαλύτερη αύξηση κατέ-
γραψαν τα είδη ενδυμα-
σίας, οχήματα και φάρ-
μακα.   

Σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου – 
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 Αξία σε εκ. € 

  

Ιαν-Σεπ  

2019 

Ιαν-Σεπ 

2020 

Ιαν-Σεπ 

2021 

Μεταβολή 

2021/20 % 

Μεταβολή 

2021/19 % 

Εξαγωγές 410 458 657 43,45 60,24 

Εισαγωγές 1.769 1.802 2.001 11,04 13,11 

Όγκος 2.179 2.260 2.658 17,61 21,99 

Ισοζύγιο -1.359 -1.344 -1.344 - 1,10 

Κάλυψη εξαγ./εισαγ. 23,2% 25,4% 33,8%  
  

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΜΕΒΡΙΟΣ 2021 



Οι τιμές του φυσικού αερί-
ου εξακολουθούν να δια-
γράφουν ανοδική πορεία, 
καθώς η σημειούμενη 
ένταση μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας προκαλεί νευρι-
κότητα στις εταιρείες ε-
μπορίας του. Στο πλαίσιο 
αυτό, η  τιμή για μια μεγα-
βατώρα (MWh) φυσικού 
αερίου στο ολλανδικό χρη-
ματιστήριο φυσικού αερί-
ου καταγράφει συνεχή 
ρεκόρ. Οι νέες τιμές χον-
δρικής συνεπάγονται υψη-
λότερους λογαριασμούς 
για τους Ολλανδούς κατα-
ναλωτές, λόγος εξ άλλου 
για τον οποίο η Κυβέρνη-
ση της χώρας έχει υποσχε-
θεί δύο φορές έως τώρα 
την παροχή επιδοτήσεων 
από το κρατικό ταμείο. 

Πέραν των φόβων των 
ΗΠΑ και των Ευρωπαίων 
συμμάχων τους για κλιμά-
κωση της ουκρανικής κρί-
σης, οι εταιρείες εμπορίας 

φυσικού αερίου ανησυ-
χούν για το ενδεχόμενο να 
μην τεθεί σε λειτουργία ο 
πρόσφατα κατασκευασμέ-
νος αγωγός φυσικού αερί-
ου Nord Stream 2, λόγω 
έλλειψης σχετικής άδειας.  

Τα εμπορικά συμβόλαια 
για την αγορά και πώλησή 
φυσικού αερίου με παρά-
δοση το 2022, ήδη καθί-
στανται πιο ακριβά. Επί-
σης, τα αποθέματα φυσι-
κού αερίου υποχρησιμο-
ποιούνται. 

Εμπειρογνώμονες προειδο-
ποιούν ότι η Κυβέρνηση 
θέτει σε κίνδυνο την α-
σφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, ειδικά με το 
να βασίζεται στην ελεύθε-
ρη αγορά, η οποία επί του 
παρόντος είναι ανεπαρκής. 
Επίσης με βάση τα μετεω-
ρολογικά δεδομένα, απο-
βαίνουν μάταιες οι ελπίδες 
για εξασφάλιση επιπλέον 
ηλιακής και αιολικής ενέρ-

γειας στη χώρα κατά το 
προσεχές διάστημα.  

Οι εμπειρογνώμονες εκτι-
μούν ότι , δεδομένων των 
προβλημάτων με την προ-
μήθεια και τις τιμές φυσι-
κού αερίου αλλά και της 
περιορισμένης «πράσινης» 
ενέργειας (αιολικής και 
ηλιακής), θα καθίσταται 
όλο και πιο δύσκολο να 
διατηρηθεί ο ενεργειακός 
εφοδιασμός χωρίς 
άνθρακα. Κατά τους 
ίδιους, υπάρχει σημαντικό 
χάσμα μεταξύ της επιθυμί-
ας για χρήση βιώσιμων 
μορφών ενέργειας και της 
τρέχουσας πραγματικότη-
τας με τις παρατηρούμε-
νες ενεργειακές ελλείψεις, 
κάτι που αυξάνει την πιθα-
νότητα πολλαπλών διακο-
πών του δικτύου στην 
Ευρώπη. Τονίζουν δε ότι 
θα πρέπει να δοθεί η δέ-
ουσα προσοχή στην πραγ-
ματικότητα αυτή.    

τούτου, τα κυβερνώντα 
κόμματα συμφώνησαν ότι 
ο πυρηνικός σταθμός στο 
Borssele θα παραμείνει σε 
λειτουργία για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, εφόσον 
τηρηθούν οι κανόνες α-
σφαλείας. 

Επιπλέον, η νέα κυβέρνη-
ση κάνει τα απαραίτητα 
βήματα για την κατασκευή 
δύο νέων πυρηνικών 
σταθμών θέτοντας το κα-
νονιστικό πλαίσιο καθώς 
και το πλαίσιο επιχειρείν 
των εμπλεκομένων εται-
ρειών. Επιπλέον, θα υπάρ-
χει ασφαλής, μόνιμη απο-
θήκευση πυρηνικών απο-
βλήτων, πρόβλεψη που 
συνιστά σημαντική πρόο-
δο και υποδηλώνει μεγα-
λύτερη 
«ευαισθητοποίηση» στο 
θέμα χρήσης πυρηνικής  

Η νέα κυβέρνηση έχει θέ-
σει στο πρόγραμμά της 
την χρήση πυρηνικής ε-
νέργειας και ο νέος υπουρ-
γός Κλιματικής Αλλαγής 
Rob Jetten θα πρέπει να 
ασχοληθεί με αυτήν παρά 
την αντίθεσή του κατά το 
παρελθόν. 

Τα κόμματα που συμμετέ-
χουν στον νέο κυβερνητι-
κό συνασπισμό συμφώνη-
σαν ότι η προσθήκη πυρη-
νικής ενέργειας στο 
«ενεργειακό μείγμα» μπο-
ρεί να λειτουργήσει συ-
μπληρωματικά στην ηλια-
κή, αιολική και γεωθερμική 
ενέργεια και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή υδρογόνου. 
Αυτό θα καταστήσει την 
Ολλανδία λιγότερο εξαρ-
τημένη από τις εισαγωγές 
φυσικού αερίου. Ως εκ 

ενέργειας.  

Στο παρελθόν, ο Υπουρ-
γός Κλιματικής Αλλαγής  
υποστήριζε ότι το κόμμα 
του διάκειται θετικά στην 
χρήση πυρηνικής ενέργει-
ας «υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι βιώσιμη, αξιόπι-
στη και προσιτή. Αλλά η 
συζήτηση θα πρέπει να 
διεξαχθεί με βάση τεκμη-
ριωμένα γεγονότα». Απέρ-
ριψε μάλιστα θετική 
έκθεση για την πυρηνική 
ενέργεια από τον τότε 
υπουργό Κλιματικής Αλλα-
γής. Επίσης είχε αμφισβη-
τήσει την δυνατότητα 
χρήσης πυρηνικής ενέργει-
ας για θέρμανση κατοι-
κιών. Οι πολιτικοί του α-
ντίπαλοι θέτουν το ερώτη-
μα «εάν ο νέος υπουργός 
όντως γνωρίζει τις χρήσεις 
της πυρηνικής ενέργειας». 

Νέο ρεκόρ τιμής φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο λόγω ψύχους και ουκρανικής κρίσης 

Πορεία μετ’  εμποδίων προς την πυρηνική ενέργεια για τον νέο Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής  
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     Οι μέτοχοι της Shell συμφώνησαν για την μεταφορά  της έδρας της εταιρεί-

ας στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που σημαίνει ότι παρά τις προσπάθειες  
της ολλανδικής Κυβέρνησης να αποτρέψει αυτήν την εξέλιξη , η έδρα της 
Shell «μετακομίζει» οριστικά . Επί τις ουσίας, η Shell είναι ήδη βρετανική 
εταιρεία, αλλά έχει την έδρα της στην Ολλανδία και πληρώνει φόρους στην 
Ολλανδία. Πλέον, η εταιρεία θα φορολογείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα 
χάσει το δικαίωμα να χρησιμοποίει το όνομα Royal Dutch Shell. Ως εκ τού-
του, εταιρεία θα συνεχίσει ως Shell. Η μετακόμιση αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους. 

 
     Η αεροπορική εταιρεία Air France – KLM επιλέγει την Airbus για να αντικατα-

στήσει τον στόλο των Boeing 737. Η εταιρεία έχει κάνει παραγγελία για 100 
αεροσκάφη από την Airbus, στα οποία μπορεί να προστεθούν τα οποία επι-
πλέον 60. Πρόκειται για αεροσκάφη του τύπου A320neo και του μεγαλύτε-
ρου σε μέγεθος A321neo. Τα εν λόγω  αεροσκάφη προορίζονται προς αντι-
κατάσταση του υπάρχοντος στόλου Boeing 737 της KLM και των θυγατρι-
κών αεροπορικών εταιρειών του γαλλο –ολλανδικού ομίλου. Το πρώτο αερο-
σκάφος θα πρέπει να παραδοθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2023.  Πρόκειται 
για συμφωνία αξίας δισεκατομμυρίων, αλλά η ακριβής αξία τους δεν γνωστο-
ποιείται. 
 
     Το λιμάνι του Ρότερνταμ εξακολουθούσε να είναι μακράν το μεγαλύτερο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Μέσω 
του Λιμένος του Ρότερνταμ πραγματοποιείται το 12% των ευρωπαϊκών θα-
λάσσιων μεταφορών, γεγονός που σημαίνει ότι το λιμάνι παραμένει αρκετά 
μεγαλύτερο από άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια όπως το Αμβούργο και η 
Αμβέρσα.  

 
     Το αεροδρόμιο Schiphol μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρή συρρίκνωση του 

κύκλου εργασιών του ως αποτέλεσμα νομικών διαδικασιών που ανακοινώθη-
καν από σειρά περιβαλλοντικών συλλόγων. Αυτή τη στιγμή, το αεροδρόμιο 
δεν διαθέτει την «άδεια φύσης» (ήτοι συμμόρφωσης με τους ισχύοντες πε-
ριβαντολογικούς κανονισμούς) και ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς για μείωση εκπομπών αζώτου. Η Διοίκηση του αεροδρομίου 
Schiphol υπέβαλε αίτηση για «άδεια φύσης» τον περασμένο Οκτώβριο, η 
οποία εξακολουθεί να αξιολογείται από το Υπουργείο Γεωργίας & Φύσης. Χω-
ρίς λήψη δραστικών μέτρων, ο αριθμός των ετήσιων πτήσεων θα πρέπει να 
μειωθεί κατά 20% από 500.000 σε 400.000.  

 
     Το ολλανδικό διαδικτυακό σούπερ μάρκετ Picnic εξετάζει τη επέκταση των 

δραστηριοτήτων του σε άλλες δυτικές χώρες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
εκτός από την αγορά της Ολλανδίας και στις αγορές της  Γερμανίας και της 
Γαλλίας. Το Picnic παραδίδει είδη παντοπωλείου στο σπίτι με μικρά ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά σούπερ μάρκετ όπως το Albert 
Heijn και το Jumbo, η εταιρεία λειτουργεί χωρίς φυσικά καταστήματα. 

 
      Η ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία Ten Brinke σημειώνει σημαντική δρα-

στηριότητα στην Ελλάδα. Αμέσως μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρί-
σης , η εταιρεία εστίασε στην ανάπτυξη και συνεχίζει να επεκτείνεται στην 
Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2021-2023, η εταιρεία Ten Brinke αναμένει να 
πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών 300 εκατ. ευρώ στην χώρα μας. «Έχουμε 
επενδύσει πολλά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε», επιβεβαίωσε ο CFO Peter Zents σε συνέντευξη τύπου. Η εταιρεία 
Ten Brinke δραστηριοποιείται στηv χώρα μας από το 2008.  Περίπου ποσο-
στό 80% - 90% των έργων της βρίσκονται εντός και γύρω από την Αθήνα. 
Επίσης, η εταιρεία κατασκευάζει  εμπορικό κέντρο στην Κρήτη.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Το σούπερ μάρκετ Jumbo θα συνεργαστεί με την εταιρεία παράδοσης «flash» 
Gorillas στην Ολλανδία. Η υπηρεσία παράδοσης, η οποία δραστηριοποιείται σε 
πολλές πόλεις και υπόσχεται να παραδίδει είδη παντοπωλείου μέσα σε λίγα λε-
πτά, θα παραδίδει τα προϊόντα από την εν λόγω ολλανδική αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ από φέτος. Επίσης, η εταιρεία Jumbo ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της το 
2021 αυξήθηκαν κατά 2% στα 9,9 δις. 
 
 
Η τράπεζα ING αποχωρεί εν μέρει από την Γαλλία, ενώ σταματά την προσφορά 
τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτή θα ίανι η 
απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Η ING δραστηριοποιείται στην Γαλλία 
από το 2000, αλλά δεν αναμένει να είναι σε θέση να προσελκύσει ικανοποιητικό 
αριθμό νέων πελατών στο άμεσο μέλλον. Η τράπεζα αναφέρει ότι θα συνεχίσει 
να παρέχει προς το παρόν τις υπηρεσίες της σε ένα εκατομμύριο Γάλλους πελά-
τες όπως στεγαστικά δάνεια. Από τους 700 υπαλλήλους που εργάζονται στην 
ING France, οι 460 απασχολούνται σε παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. 
Προηγουμένως, η ING είχε ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει από την τσεχική και 
την αυστριακή αγορά στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. 
 
Η Fenor είναι η τέταρτη ενεργειακή εταιρεία που καταρρέει λόγω των αυξημέ-
νων τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείες Wel-
kom Energie, Enstroga και Sepa Green Energy επίσης κήρυξαν πτώχευση κατά 
τους τελευταίους δύο μήνες. Η Fenor είχε περίπου 35.000 πελάτες την στιγμή 
της πτώχευσης.  
 
 
 

                                    Διαδικτυακή εκδήλωση «Doing  Business in Belgium and the Netherlands» 

 

 Πραγματοποιήθηκε στις 
15/12/2021, στο πλαίσιο δρά-
σεων εξωστρέφειας, διαδικτυα-
κή ημερίδα με θέμα «Doing 
Business in Belgium and the 
Netherlands – COVID 19 Chal-
lenges and Opportunities», το 
οποίο διοργάνωσε η Enterprise 
Greece (Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Ε-
μπορίου), σε συνεργασία με τα 
Γραφεία ΟΕΥ Βρυξελλών και 
Χάγης. Την εκδήλωση χαιρέτη-
σαν η κα. Μπέττυ Αλεξανδρο-
πούλου, Εντεταλμένη Σύμβου-
λος και Εκτελεστικό Μέλος του 
Δ.Σ. της Enterprise Παρουσιά-
σεις πραγματοποιήθηκαν από 
τους επικεφαλής των Γραφείων 
ΟΕΥ Βρυξελλών και Χάγης κκ 

Παπαθωμά και Δαϊρετζή (Η οικονομία του Βελγίου και της Ολλανδίας και οι διμερείς εμπορικές 
– οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα). Επίσης για την αγορά του Βελγίου έκαναν παρουσιάσεις 
οι κκ. Χρήστος Σπυρόπουλος της εταιρείας Alfafoods sprl, και Χρόνης Μουστάκας, γενικός διευ-
θυντής της Korres Store Belgium και για την αγορά της Ολλανδίας οι κκ Gregor Christiaans, 
διευθύνων σύμβουλος της Olijf Bedrijf και Χρήστος Πάστρας σύμβουλος διαχείρισης & επιχει-
ρησιακής ανάπτυξης της Group Origins Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 140 προσκεκλη-
μένοι.  

Δεκέμβριος 2021 

Επιχερηματικά νέα  



 

Οικονομικοί Δείκτες  
 

 
Πληθωρισμός 

Τον Νοέμβριο του 2021, τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 
5,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 2020. , Πρόκειται για την υψηλότερη αύξηση 
πληθωρισμού που καταγράφηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Τον Οκτώβριο, η αύξηση των 
τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 3,4%. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 
4,1% σε 4,9%. Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2021, ο πληθωρισμός της Ολλαν-
δίας ήταν υψηλότερος από τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. 
 
Ανεργία 

Τον Νοέμβριο, οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 251 χιλιάδες ήτοι, ποσοστό 
2,7% του εργατικού δυναμικού (2,9% τον Οκτώβριο). Ως εκ τούτου, η ανεργία έφτασε 
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.  
 
Επενδύσεις 

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο όγκος των επενδύσεων ήταν κατά 2% χαμη-
λότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Επίσης, σε σύγκριση με τον 
Οκτώβριο  του 2019, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν 8% χαμηλότερες.  
 
Τιμές κατοικιών 

Οι τιμές κατοικιών σημείωσαν αύξηση κατά 20,1% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον 
Νοέμβριο 2020. Τον Οκτώβριο, η αύξηση ανήλθε σε 18,5%. Η αύξηση του Νοεμβρίου 
συνιστά ρεκόρ όλων των εποχών. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η  μέση τιμή κατοικίας 
ήταν περίπου 400.000 ευρώ. Εν λόγω εξέλιξη αντανακλά την σημαντική έλλειψη κατοι-
κίας που (ούτως ή άλλως ) αντιμετωπίζει η χώρα το οποίο εντάθηκε με την έλευση χι-
λιάδων μεταναστών λόγω των πολλαπλών κρίσεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής  
 
Εμπόριο 

Ο όγκος των εξαγόμενων αγαθών ήταν 0,1% υψηλότερος τον Οκτώβριο του 2021 σε 
σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020 και σχεδόν 3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2019. 
Όσον αφορά τον όγκο εισαγόμενων αγαθών, καταγράφηκε αύξηση 5,4% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, οι εισαγω-
γές ήταν σχεδόν 5 φορές υψηλότερες.  
 
Πτωχεύσεις 

Τον Νοέμβριο, οι εταιρείες που κήρυξαν πτώχευση (166) στην Ολλανδία ήταν κατά 57 
περισσότερες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο (109). Ωστόσο, ο αριθμός πτωχεύσεων 
εξακολουθεί να είναι χαμηλός σε σύγκριση με την περίοδο πριν την κρίση. 
 
Οικονομικές προβλέψεις    
 
Σύμφωνα με προσωρινό υπολογισμό της Κεντρικής Τράπεζας Ολλανδίας (DNB), σε πε-
ρίπτωση ολικού απαγορευτικού μερικών μηνών, η ολλανδική οικονομία θα αναπτυχθεί 
κατά 2,2% το 2022. Αρχικά, η DNB ανέμενε ανάπτυξη 3,6% για το 2022. Ωστόσο, η 
ολλανδική οικονομία ανάκαμψε από την ύφεση της πανδημίας, σημειώνοντας ανάπτυξη 
4,5% το 2021.  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ        

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Δεκέμβριο 2021—Δείκτης ΑEX   

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 2021—Δείκτης ΑEX   

Το 2021, ο δείκτης κατέγραψε υψηλό όλων των εποχών και  ετήσια κέρδη 28%. Την τελευταία ημέρα του 2021, ο δείκτης 

έκλεισε στις 797,33 μονάδες. Η υψηλότερη επίδοση κλεισίματος καταγράφηκε στις 17 Νοεμβρίου (827,57). Παρά την 

κρίση του κορωνοϊού και μερικά άλλα θέματα (λ.χ. κλείσιμο Διώρυγας Σουέζ, προβλήματα στο Αφγανιστάν, πληθωρισμός 

και τιμές ενέργειας), το Χρηματιστήριο είχε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Ιδιαίτερη  θετική επίδραση στο συνολικό αποτέλε-

σμα του δείκτη AEX είχαν οι εταιρείες  υψηλής τεχνολογίας. 


