Δραστηριότητες Γραφείου της Ολλανδικής Υπηρεσίας Ξένων Επενδύσεων (NFIA).
Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδική Υπηρεσία
Ξένων Επενδύσεων (NFIA) προσελκύει πολλές επιχειρήσεις στην Ολλανδία οι οποίες
εκτιμούν ότι θα επηρεασθούν από την επικείμενη αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την
ΕΕ. H NFIA έχει πλέον ανοίξει ένα ακόμη Γραφείο στο Σύδνεϋ για να προσελκύσει τις
καινοτόμες εταιρείες να μετακομίσουν στην Ολλανδία, ενώ ο επικεφαλής της
επισκέφτηκε πρόσφατα εκτός από την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, τον Καναδά και την
Σιγκαπούρη με σκοπό να προσελκύσει αλλοδαπές εταιρίες στην Ολλανδία.
Σημειώνεται ότι το 2018 η NFIA, οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών
Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής, ήταν υπεύθυνη για την προσέλκυση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των 372 ξένων εταιρειών που μετακόμισαν στην Ολλανδία. Η
NFIA παρέχει συμβουλές και βοήθεια στις εταιρείες για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους στην Ολλανδία, ιδίως αναφορικά με τους νόμους και τους
κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία των επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι κατά τα
επόμενα τρία χρόνια, η εν λόγω Υπηρεσία θα προσελκύσει επενδύσεις ύψους περίπου
2,85 δις ευρώ οι οποίες θα δημιουργήσουν περίπου 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά
πολλές αμερικανικές εταιρείες έχουν μεταφέρει την έδρα τους στην Ολλανδία με την
υποστήριξη της NFIA όπως επίσης και εταιρείες από το Ην. Βασίλειο και την Κίνα.
Μεγάλες εταιρίες όπως π.χ. η Bloomberg και η Discovery καθώς και ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων έχουν εγκατασταθεί στη χώρα με τη βοήθεια της NFIA.
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Ολλανδικής Υπηρεσίας Ξένων Επενδύσεων
κ. Jeroen Nijland, η αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί αρνητική
εξέλιξη για την Ολλανδία λόγω των στενών εμπορικών δεσμών των δύο χωρών, πλην
όμως αυτό αντισταθμίζεται εν μέρει από το γεγονός ότι η Ολλανδία γίνεται πλέον πόλος
έλξης πολλών επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να λειτουργούν στο ευρωπαϊκό νομικό
πλαίσιο. Επίσης, ανέφερε ότι πέρυσι 42 εταιρείες ήρθαν στην Ολλανδία λόγω του Brexit
και άλλες 325 σκοπεύουν να μετακινηθούν στην χώρα, προβλέποντας πως αυτή η τάση
θα συνεχιστεί κατά τα επόμενα χρόνια μολονότι μια διεθνής μετεγκατάσταση απαιτεί
πολύ χρόνο, ειδικά για ερευνητικά τμήματα των εταιριών τα οποία μερικές φορές
αντιμετωπίζουν πολύπλοκες διαδικασίες χορήγησης αδειών. Αναφερόμενος στην ίδρυση
του Γραφείου στο Σύδνεϋ, ο επικεφαλής της NFIA ανέφερε πως προσδοκά να
προσελκυσθούν εταιρίες από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της
τεχνολογίας, της αγροτοβιομηχανίας και των βιοεπιστημών τονίζοντας ότι ήδη περίπου
60 αυστραλιανές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ολλανδία. Υπογραμμίζεται ότι, η
αυστραλιανή εταιρία Tritium η οποία παράγει φορτιστές υψηλής ταχύτητας για
ηλεκτρικά αυτοκίνητα ελέγχοντας το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς φορτιστών,
εγκαταστάθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Άμστερνταμ.

