
Κινεζικές εταιρείες στην Ολλανδία. 

Θέσεις Ολλανδίας για τις οικονομικές/εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. 

 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας αναφορικά 

με τις ξένες επιχειρήσεις στην Ολλανδία, ο αριθμός των κινεζικών εταιρειών που 

βρίσκονται στην Ολλανδία σχεδόν διπλασιάστηκε σε διάστημα πέντε ετών (από 245 στο 

τέλος του 2012 σε 470 στο τέλος του 2017) ενώ η συμβολή τους στην ολλανδική 

οικονομία σχεδόν τετραπλασιάστηκε την ίδια περίοδο.   

Η προστιθέμενη αξία των εταιρειών αυτών αυξήθηκε από 290 εκ. ευρώ το 2012 σε 1.079 

εκ. ευρώ το 2017. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών των εταιρειών 

αυξήθηκε με παρόμοιο ρυθμό, από 3.000 σε 11.000. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 

αυξήθηκαν αντίστοιχα από 9 εκ. ευρώ το 2012 σε 31 εκ. ευρώ το 2017. Από το 2015, η 

συμβολή των κινεζικών επιχειρήσεων στην ολλανδική οικονομία αυξήθηκε πολύ λόγω 

αρκετών εξαγορών επιχειρήσεων εκ μέρους τους. 

Ταυτόχρονα, πολλές ολλανδικές εταιρείες έχουν έδρα στην Κίνα (605 το 2017). Παρά τη 

μείωση (από 660 το 2012), ο αριθμός τους εξακολουθεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 

κινεζικών εταιρειών στις Ολλανδία. 

Από τις 470 εταιρείες υπό κινεζική κυριότητα, οι 195 δραστηριοποιούνται στο χονδρικό 

εμπόριο, κυρίως στον κλάδο των μη εδώδιμων (70), του εξοπλισμού πληροφορικής και 

επικοινωνιών (35) και των βιομηχανικών μηχανημάτων (25). Στους τομείς του λιανικού 

εμπορίου και του  εμπορίου  προμηθειών, το 2017 υπήρχαν 245 εμπορικές εταιρείες 

κινεζικής ιδιοκτησίας με συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 296 εκ. ευρώ. 

Εξήντα εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, το 2017, η 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που συνέβαλαν αυτές οι εταιρείες ήταν υψηλότερη από 

εκείνες του εμπορικού τομέα (374 εκατομμύρια ευρώ) ενώ ο αριθμός των υπαλλήλων 

ήταν σχεδόν ο ίδιος τόσο στον τομέα του εμπορίου όσο και στον τομέα της μεταποίησης 

(περίπου 3.000). Σε σχέση με το 2012, ο αριθμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων υπό 

κινεζική ιδιοκτησία διπλασιάστηκε, ενώ ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών αυξήθηκε 

κατά 58%. Σημαντική ανάπτυξη παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στον εξειδικευμένο τομέα των 

επιχειρηματικών υπηρεσιών - από 25 σε 70 εταιρείες. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

αυτού του τομέα αυξήθηκε από 3 σε 22 εκ. ευρώ. 

Στο σύνολο όλων των εταιρειών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, το μερίδιο των κινεζικών 

εταιρειών στην Ολλανδία ήταν σχετικά χαμηλό το 2017 (8%) ενώ το ποσοστό αυτό το 

2012 ήταν σχεδόν 6%. Παρά την ταχεία αναπτυσσόμενη οικονομική τους σημασία κατά 

την ίδια περίοδο,  μεταξύ των μη κοινοτικών επιχειρήσεων, το μερίδιο των κινεζικών 

επιχειρήσεων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε από 0,7% σε 2,1%, ο 



αριθμός των εργαζομένων από 0,8% σε 2,5% και οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από 

0,9% έως 2,8%. 

Ο αριθμός των κινεζικών εταιρειών στις Ολλανδία είναι συγκρίσιμος με εκείνον των 

ιαπωνικών και ελβετικών εταιρειών, αλλά η οικονομική τους συμβολή είναι σημαντικά 

χαμηλότερη. Η μεγαλύτερη συμβολή προέρχεται από αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες 

συγκριτικά με τις εταιρείες που τελούν υπό κινεζική κυριότητα, είναι έξι φορές 

περισσότερες, έχουν 31 φορές υψηλότερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και 18 φορές 

περισσότερους εργαζομένους.  

 

Σημειώνεται ότι, σε πολυσέλιδο έντυπο που δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ολλανδίας «The Netherlands and China: a new balance» (μνημόνιο 

πολιτικής έναντι της Κίνας), αναλύεται η αυξανόμενη γεωπολιτική και οικονομική 

σημασία της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο και περιγράφονται οι θέσεις και οι απόψεις της 

κυβέρνησης έναντι της Κίνας με αναφορά σε θέματα όπως π.χ. διμερές εμπόριο, 

αναπτυξιακή συνεργασία, εθνική ασφάλεια, κλίμα, συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ κ.α. 

Είναι διάχυτη η ανησυχία στο εν λόγω μνημόνιο για την αυξανόμενη γεωπολιτική ισχύ 

της Κίνας και ιδίως σε ότι αφορά τα ολλανδικά συμφέροντα. Τα κύρια σημεία του τα 

οποία σχετίζονται με τις διμερείς οικονομικές/εμπορικές σχέσεις συνοψίζονται στα εξής:  

Η ολλανδική κυβέρνηση επιδιώκει να συνεργαστεί με την Κίνα στην βάση του αμοιβαίου 

συμφέροντος. Θα πρέπει να αξιοποιούνται ευκαιρίες όπου αυτό είναι δυνατόν αλλά 

πρέπει επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των ζητημάτων ασφαλείας 

(συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ασφάλειας), της κατασκοπείας στον 

κυβερνοχώρο και της ανεπιθύμητης επιρροής. Η κυβέρνηση θα αντιδράσει εάν απειληθεί 

ή υπονομευθεί ο ανοιχτός χαρακτήρας της ολλανδικής οικονομίας και κοινωνίας. 

Η Κίνα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 

της Ολλανδίας στην Ασία. Πολλές ολλανδικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κίνα. 

Σχεδόν όλα τα ολλανδικά πανεπιστήμια συνεργάζονται με κινεζικά ιδρύματα και 

χιλιάδες Κινέζοι φοιτητές έρχονται στην Ολλανδία για σπουδές. Επιπλέον, όλο και 

περισσότεροι Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται την Ολλανδία. 

Η Κίνα αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της Ολλανδίας στον τομέα των 

εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων και λόγω της ταχείας οικονομικής της 

ανάπτυξης προσφέρει  πολλές ευκαιρίες σε ολλανδικές εταιρείες και ιδρύματα. 

Η ολλανδική κυβέρνηση επιθυμεί να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και 

θα επιδιώξει περισσότερη ισορροπία και περισσότερη αμοιβαιότητα στις εμπορικές 

σχέσεις με την Κίνα. Όταν πρόκειται για ορισμένες βασικές τεχνολογίες και κρίσιμες 

πρώτες ύλες, η Ολλανδία δεν επιθυμεί να εξαρτάται από την Κίνα. Επιπλέον, η 



ολλανδική κυβέρνηση επιδιώκει να προστατευθεί η πνευματική ιδιοκτησία, να αποτραπεί 

η ανεπιθύμητη μεταφορά τεχνολογίας και να διασφαλίσει ότι οι επενδυτικοί κίνδυνοι 

είναι διαχειρίσιμοι. 

Εκατοντάδες ολλανδικές θυγατρικές λειτουργούν στην Κίνα καθώς και το αντίστροφο. 

Οι εξαγωγές αγαθών προς την Κίνα μεταξύ του 2001 και του 2017 αυξήθηκαν από 1 δις 

ευρώ σε πάνω από 11 δις ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει το 2,4% των συνολικών εξαγωγών 

των ολλανδικών προϊόντων. Κατά την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές από την Κίνα 

αυξήθηκαν από 9 δις ευρώ σε πάνω από 36 δις ευρώ ποσό που αντιπροσωπεύει το 8,8% 

των συνολικών ολλανδικών εισαγωγών. 

Οι ολλανδικές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 10 δις ευρώ 

από το 2012 και το 2017 ανήλθαν σε περίπου 27 δις ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι κινεζικές 

άμεσες επενδύσεις στην Ολλανδία αυξήθηκαν από 3 δις ευρώ σε 29 δις ευρώ το 2017.  

Η συνεργασία με την Κίνα στην βάση του αμοιβαίου συμφέροντος είναι χρήσιμη π.χ. 

στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ολλανδία μπορεί να 

βοηθήσει την Κίνα να καταστήσει την αλυσίδα τροφίμων πιο βιώσιμη. 

Η πρόσβαση στην αγορά στην Κίνα περιορίζεται από διάφορες προϋποθέσεις όπως η 

υποχρέωση κοινοπραξίας με μια τοπική επιχείρηση για να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή ο 

ορισμός Κινέζων διευθυντών. Η Κίνα ανακοίνωσε πρόσφατα μεταρρυθμίσεις για το 

περαιτέρω άνοιγμα των αγορών αλλά αυτές συχνά αποδεικνύονται αργές και επιλεκτικές. 

Παραδείγματα είναι η άρση της απαίτησης της κοινοπραξίας στην ασφαλιστική αγορά 

και οι εισαγωγές ολλανδικού μοσχαρίσιου κρέατος στην κινεζική αγορά. 

Οι κινεζικές αρχές εμπλέκονται στενά στις κινεζικές επιχειρήσεις, κρατικές και ιδιωτικές. 

Αυτό διαταράσσει το επίπεδο ανταγωνισμού με διάφορους τρόπους. Ενώ η ΕΕ επιβάλλει 

αυστηρές απαιτήσεις στις κρατικές ενισχύσεις, οι ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση και επιδοτήσεις. 

Οι ολλανδικές αρχές θα αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επιδιώκοντας  

με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ισορροπία και αμοιβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις με 

την Κίνα. Υπενθυμίζεται, εν προκειμένω, η ανταγωνιστική θέση των ολλανδικών 

επιχειρήσεων και η ανάγκη να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη μονομερής εξάρτηση από την 

Κίνα. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, οι κίνδυνοι που δημιουργούν οι κινεζικές 

δραστηριότητες στην ολλανδική οικονομία όπως οι επενδύσεις, θα εντοπίζονται, θα 

αναλύονται και θα διαχειρίζονται έγκαιρα. 

Οι ολλανδικές αρχές θα ενθαρρύνουν το βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εμπόριο και 

τις επενδύσεις με την Κίνα και τη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας όπου τα αμοιβαία οφέλη είναι μεγαλύτερα. Αυτό θα περιλαμβάνει τη 

στάθμιση των ευκαιριών και των κινδύνων.  



Η Κίνα παραμένει σημαντικός εμπορικός εταίρος αλλά δεν διαθέτει οικονομία της 

αγοράς και δεν είναι κράτος βασιζόμενο στο κράτος δικαίου όπως το γνωρίζουμε στην 

Ευρώπη. Απαιτείται επομένως ένας συνδυασμός επιθετικών και αμυντικών μέτρων 

σύμφωνα με τους στόχους της κυβέρνησης στον τομέα του εμπορίου και των 

επενδύσεων όπως περιγράφονται στο έγγραφο πολιτικής «Επενδύοντας στις παγκόσμιες 

προοπτικές» και στο παράρτημα που καθορίζει την εμπορική ατζέντα της κυβέρνησης. 

Οι στόχοι της εμπορικής ατζέντας είναι ένα ισχυρό πολυμερές εμπορικό και επενδυτικό 

σύστημα, ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, ευνοϊκό 

επιχειρηματικό κλίμα και διεθνής συνεργασία στον τομέα της γνώσης και της 

τεχνολογίας με βάση τα κοινά συμφέροντα. 

Η περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στην κινεζική αγορά είναι απαραίτητη για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει. Ο στόχος της ΕΕ είναι η σύναψη επενδυτικής 

συμφωνίας με την Κίνα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η εκατέρωθεν δυνατότητα 

πρόσβασης στους δημόσιους διαγωνισμούς με βάση την αμοιβαιότητα και την 

διαφάνεια. 

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καταρχάς με την άσκηση 

διεθνών πιέσεων στην Κίνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ΠΟΕ και της ΕΕ και σε 

συνεργασία με άλλες χώρες προκειμένου να παροτρυνθεί η Κίνα να συμμορφωθεί με 

τους διεθνείς κανόνες όπου δεν το έχει πράξει ακόμη. Για παράδειγμα, η ΕΕ πιστεύει ότι 

η Κίνα δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ για την πνευματική ιδιοκτησία 

καθώς οι κάτοχοι αλλοδαπού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αντιμετωπίζονται λιγότερο 

ευνοϊκά από τους αντίστοιχους Κινέζους. 

Καθώς οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις τείνουν να είναι εξαιρετικά δύσκολες και αργές, 

είναι απαραίτητο να εξεταστεί τι είδους πρόσθετα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για 

τη βελτίωση της προστασίας της ευρωπαϊκής και της ολλανδικής αγοράς.  

Η Ολλανδία θα υποστηρίξει επίσης τη χρήση μέτρων εμπορικής άμυνας εάν αποδειχθεί 

ότι η Κίνα δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ περί dumping  και πωλεί τα 

προϊόντα της στην ευρωπαϊκή αγορά κάτω από την κανονική τιμή της αγοράς ή σε τιμές 

κατώτερες του κόστους παραγωγής.   

Η Έκθεση της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας της Ολλανδίας 

αναφέρει ότι,  όσον αφορά την οικονομική κατασκοπεία, μεγαλύτερη απειλή αποτελεί η 

Κίνα η οποία ενδιαφέρεται για ολλανδικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, της ενέργειας, της ναυτιλιακής 

τεχνολογίας, των βιοεπιστημών και της υγείας. 

Αναφορικά με την αναπτυξιακή συνεργασία, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της 

σχετικά με την Κίνα η κυβέρνηση εργάζεται κυρίως μέσω της ΕΕ. Η κυβέρνηση 

υποστηρίζει το στόχο της ΕΕ, όπως ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση «EU-China – A 



strategic outlook» του 2019 για συνεργασία με την Κίνα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

Με την εμφάνιση ενός πολυπολικού κόσμου, η ΕΕ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία για την Ολλανδία. Η ολλανδική πολιτική για την Κίνα εμπίπτει στην πολιτική 

της ΕΕ για την Κίνα και είναι συμπληρωματική αυτής. Η κυβέρνηση θεωρεί την ΕΕ ως 

το κύριο κανάλι για τις σχέσεις της με την Κίνα. Η πολιτική της ΕΕ για την Κίνα 

εξαρτάται από την συνοχή της ΕΕ για την ενίσχυση της οποίας η Ολλανδία εργάζεται 

ενεργά. 

Η ολλανδική κυβέρνηση είναι εποικοδομητικά επικριτική έναντι της Κίνας. Επιδιώκει να 

συνεργαστεί με την Κίνα στην βάση των κοινών συμφερόντων ενώ ταυτόχρονα θέλει να 

καταστήσει την Ολλανδία πιο ανθεκτική στους κινδύνους στους οποίους την εκθέτει η 

Κίνα. Είναι λογικό για την Κίνα να διεκδικεί τη θέση της στον κόσμο αλλά η κυβέρνηση 

πιστεύει ότι αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο, με ισότιμους όρους και σύμφωνα με 

διεθνώς συμφωνημένους κανόνες. Πρέπει να υπάρξει προφύλαξη από μονομερείς 

στρατηγικές εξαρτήσεις και απόρριψη δράσεων που θέτουν τις ευρωπαϊκές και 

ολλανδικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση. Αυτό είναι κάτι που η Ολλανδία δεν 

μπορεί να επιτύχει μόνη της και πρέπει να εργασθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

οποίας είναι κράτος μέλος καθώς επίσης και με τους ομοϊδεάτες εταίρους στη Βόρεια 

Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία. 


