
Εκτιμήσεις του Ολλανδικού Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής για την 

ολλανδική οικονομία. 

 

Σε πρόσφατη μελέτη του Ολλανδικού Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής 

(CPB) για την πορεία της ολλανδικής οικονομίας η οποία λαμβάνει υπόψιν τις 

ενδεχόμενες συνέπειες του κορωνoϊού στην ολλανδική οικονομία, τονίζονται τα εξής: 

Ο οικονομικός αντίκτυπος του κορωνοϊού είναι εξαιρετικά αβέβαιος. Η ανάλυση του 

Ολλανδικού Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο 

ιός θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αλλά περιλαμβάνει επίσης ένα σενάριο στο οποίο ο ιός 

εξαπλώνεται ευρύτερα και έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Εάν ο κορωναϊός δεν τεθεί 

υπό έλεγχο γρήγορα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιδράσουν με περιορισμούς στο 

εμπόριο και στην κυκλοφορία και οι οικονομικές συνέπειες για την χώρα θα είναι 

μεγαλύτερες. Ο αντίκτυπος στις αλυσίδες παραγωγής αποτελεί σημαντική αβεβαιότητα. 

Η Κίνα έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στις αλυσίδες παραγωγής. Οι διαταραχές της 

αλυσίδας προϊόντων θα βλάψουν τους Ολλανδούς παραγωγούς, με την επίδραση να 

εξαρτάται από το επίπεδο των αποθεμάτων τους. Λόγω διαταραχών στις αλυσίδες 

προϊόντων, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι εντονότερες και μεγαλύτερες σε 

διάρκεια. 

Υποθέτοντας μια περιορισμένη επίδραση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ολλανδική 

οικονομία θα συνεχίσει να αυξάνεται σταθερά το 2020 και το 2021, κατά 1,4% το 2020 

και κατά 1,6% το 2021. Πρόκειται για μέτρια αύξηση, αλλά λόγω της εξαιρετικά 

χαμηλής ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και της πενιχρής ανάπτυξης στις 

γειτονικές χώρες, οι αριθμοί αυτοί παραμένουν σχετικά θετικοί. 

Οι επενδύσεις για τη στέγαση θα μειωθούν τόσο το 2020 όσο και το 2021. Η αγορά 

κατοικίας παραμένει τεταμένη εξαιτίας της μικρότερης κατασκευαστικής παραγωγής και 

της συνεχιζόμενης αύξησης του αριθμού των νοικοκυριών. 

Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο (3,2% κατά το 2020) ενώ η στενή 

αγορά εργασίας προκαλεί αύξηση των μισθών. Σε συνδυασμό με φορολογικές 

ελαφρύνσεις, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης κατά 2,1% το 2020 

και 1,3% το 2021. Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα μειωθεί από 1,1% το 2020 στο 

0,1% το 2021. 

Ο κορωναϊός δεν είναι ο μόνος κίνδυνος. Η αμερικανική εμπορική πολιτική παραμένει 

επίσης απρόβλεπτη και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αναζωπύρωση της εμπορικής 

διαμάχης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Παρόλο που έχει αποφευχθεί 

επίσης ένα άτακτο Brexit, υπάρχει νέα αβεβαιότητα ως προς το εάν θα δημιουργηθεί 

έγκαιρα μια εμπορική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 



Βασιλείου. Η ανάπτυξη από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε επίσης να είναι μεγαλύτερη, 

εάν οι μισθοί αυξηθούν ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται σήμερα.  

Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη θα παραμείνει επίσης γύρω στο 1,5% ετησίως. Το ποσοστό 

αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που αναφέρθηκε στη μεσοπρόθεσμη 

εκτίμηση του Ολλανδικού Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής τον περασμένο 

Νοέμβριο. Οι διορθώσεις οφείλονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον υψηλότερο πληθυσμό 

που προέβλεψε η Στατιστική Υπηρεσία τον Δεκέμβριο και ως εκ τούτου, οι προβλέψεις 

του δυνητικού εργατικού δυναμικού (δηλ. του συνολικού εργατικού δυναμικού και του 

μη επαγγελματικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 ετών) είναι επίσης υψηλότερες. Τα 

δημόσια οικονομικά θα βελτιωθούν κατά την προσεχή περίοδο λόγω της μεγαλύτερης 

οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε μικρότερο 

έλλειμμα κατά 0,8%. 

Τέλος, το Ολλανδικό Γραφείο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής στην εν λόγω μελέτη 

εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της ανισότητας ευκαιριών. Τα παιδιά των γονέων 

χαμηλού εισοδήματος έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να κερδίσουν τα ίδια υψηλά 

εισοδήματα από ότι τα παιδιά των ευπορότερων γονέων. Οι πολιτικές που στοχεύουν να 

προσφέρουν παρόμοιες ευκαιρίες, όπως η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση, 

μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά των γονέων χαμηλού εισοδήματος να 

αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και αυτό είναι καλό και για την οικονομία. 


