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Σύμφωνα με μελέτη την Ε. Επιτροπής που δημοσιεύθηκε την 6
η
 Μαΐου και η οποία 

αφορά στις προβλέψεις της για τις οικονομίες των κρατών-μελών, η Ολλανδία πρόκειται 

να βιώσει μεγάλη ύφεση το 2020 καθώς τόσο η ζήτηση όσο και το εμπόριο μειώνονται 

απότομα. Αναμένεται ανάκαμψη το επόμενο έτος καθώς η οικονομική δραστηριότητα θα 

ανακάμπτει, αν και από πολύ χαμηλό επίπεδο. Oι συνθήκες της αγοράς εργασίας θα 

επιδεινωθούν σημαντικά. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει επείγοντα μέτρα για να 

αποφευχθούν δομικές ζημιές στην οικονομία και κατά συνέπεια το ισοζύγιο της γενικής 

κυβέρνησης θα υποστεί μεγάλο έλλειμμα. Στην εν λόγω μελέτη, όσον αφορά την 

οικονομία της Ολλανδίας ειδικότερα, τονίζονται τα εξής: 

Μετά την ανάπτυξη 1,8% που σημείωσε η οικονομία της Ολλανδίας το 2019, η πανδημία 

έθεσε ένα απότομο τέλος σε έξι συνεχόμενα χρόνια οικονομικής επέκτασης. Η 

ολλανδική οικονομία προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 6,8% το 2020, η μεγαλύτερη 

ετήσια μείωση που σημειώθηκε στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Για το 2021, η 

ανάπτυξη αναμένεται να ανέλθει στο 5%, αντανακλώντας μια σταδιακή εξομάλυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και του 

παγκόσμιου εμπορίου. 

Οι δαπάνες ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται ότι θα μειωθούν φέτος κατά περίπου 

9,5% καθώς οι δαπάνες των νοικοκυριών μειώνονται λόγω των  περιοριστικών μέτρων 

που επιβλήθηκαν. Επιπλέον, ο φόβος της ανεργίας αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω 

τις δαπάνες των νοικοκυριών. Η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι πιθανό να 

επιταχυνθεί μόνο προς το τέλος του έτους καθώς η αβεβαιότητα θα εξασθενεί και η 

συγκρατημένη ζήτηση θα ανακάμπτει. Προβλέπεται πως φέτος οι επενδύσεις σε 

εξοπλισμό θα σημειώσουν απότομη πτώση δεδομένης της χαμηλής ζήτησης, της μεγάλης  

αβεβαιότητας καθώς και λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε πιστώσεις. Ο 

κατασκευαστικός κλάδος αναμένεται να επιβραδυνθεί επίσης.  

Ως μια εξαιρετικά ανοιχτή οικονομία, η Ολλανδία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην 

κατάρρευση του παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, η αρνητική συμβολή των εξαγωγών 

στην ανάπτυξη αναμένεται να περιοριστεί με παρόμοια απότομη πτώση των εισαγωγών 

που συνδέεται με την μείωση της εγχώριας ζήτησης. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

παγκόσμια ανάκαμψη, οι ολλανδικές εξαγωγές θα δουν θετική ανάπτυξη και πάλι το 

2021. 

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 5,9% φέτος, αφού έφτασε σε ένα 

ιστορικό χαμηλό 3,4% τους μήνες που προηγήθηκαν της κρίσης. Το υποχρεωτικό 

κλείσιμο επιχειρήσεων και η απότομη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας 

αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση σε ορισμένους τομείς. Τα 

μέτρα προστασίας της απασχόλησης που έλαβε η κυβέρνηση θα συμβάλουν στη μείωση 

των απωλειών στην απασχόληση. Παρά τα παραπάνω μέτρα, η επιδείνωση της αγοράς 



εργασίας αναμένεται να ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες σε εταιρείες στους τομείς που 

έχουν πληγεί σημαντικά και που αναπόφευκτα θα μειώσουν την εργασία ειδικά των 

εργαζόμενων με προσωρινές συμβάσεις. Το 2021, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να 

μειωθεί σταδιακά στο 5,3%  καθώς η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμπτει. Για το 

2021, η χαλάρωση της αγοράς εργασίας αναμένεται να ασκήσει πτωτική πίεση στη 

δυναμική των μισθών. 

Οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά 0,8% φέτος έπειτα από αύξηση 2,7% το 2019. 

Περίπου 1,5% αυτής της μείωσης αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα από την αύξηση των 

έμμεσων φόρων κατά το 2019. Μια απότομη πτώση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς 

και οι χαμηλότεροι φόροι που σχετίζονται με την ενέργεια και η εξάλειψη των εγχώριων 

πληθωριστικών πιέσεων οδηγούν σε περαιτέρω καθοδική πίεση τον πληθωρισμό. Ο 

πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει αύξηση 1,3% το 2021.   

Ενώ το 2019  το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 

1,7% του ΑΕΠ, φέτος με την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας 

προβλέπεται να υπάρξει  έλλειμμα περίπου 6,3% του ΑΕΠ και έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ 

το 2021. Τα έσοδα αναμένεται πως θα μειωθούν απότομα φέτος λόγω της 

προβλεπόμενης μείωσης της κατανάλωσης, της παραγωγής και της κερδοφορίας.  

Οι υψηλότερες δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη θα 

οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών. Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει 

υιοθετήσει μία σημαντική δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης με εκτιμώμενη 

δημοσιονομική επίπτωση άνω του 2,5% του ΑΕΠ για την αποφυγή διαρθρωτικών ζημιών 

στην οικονομία. Τα μέτρα εστιάζονται στην προστασία της απασχόλησης, στην 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και εγγυήσεις για τη στήριξη της ροής των 

πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα. Το 2021, με βάση την υπόθεση πως δεν θα υπάρξει 

αλλαγή πολιτικής και υποθέτοντας ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την 

καταπολέμηση της πανδημίας έχουν προσωρινό αποτέλεσμα μόνον, τα έσοδα αναμένεται 

να αυξηθούν ξανά οδηγώντας σε σταδιακή βελτίωση του ελλείμματος. Το δημόσιο χρέος 

φέτος προβλέπεται να αυξηθεί σε 62,1% του ΑΕΠ και να μειωθεί ξανά το 2021 στο 

57,6%.  
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Δείκτες  2019 2020 2021 

Αύξηση ΑΕΠ  (%) 1,8 -6,8 5 

Πληθωρισμός (%) 2,7 0,8 1,3 

Ανεργία (%) 3,4 5,9 5,3 

Ισοζύγιο δημόσιου προϋπολογισμού (% του ΑΕΠ) 1,7 -6,3 -3,5 

Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ ) 48,6 62,1 57,6 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 10,2 9 8,4 

 


