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Προβλέψεις του Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής για την πορεία της 

οικονομίας της Ολλανδίας  (Μάρτιος 2019). 

 

Το Γραφείο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής δημοσίευσε την 5
η
 Μαρτίου την 

Προκαταρκτική Πρόβλεψη Μακροοικονομικής Προοπτικής όπου καταγράφονται οι 

τελευταίες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας της Ολλανδίας. Στην Έκθεση αυτή 

λαμβάνονται υπ΄όψιν οι διεθνείς εξελίξεις δεδομένου ότι η Ολλανδία αποτελεί μια πολύ 

ανοιχτή οικονομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση: 

Η ολλανδική οικονομία επιστρέφει σε ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Η μάλλον υψηλή 

ανάπτυξη των τελευταίων ετών έχει τελειώσει. Οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια 

οικονομία, που ήδη υπήρχαν για αρκετό καιρό - όπως η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, το 

Brexit και η κατάσταση της οικονομίας της Κίνας - επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. 

Η επήρεια αυτή παρατηρείται ιδιαίτερα στις ολλανδικές εξαγωγές, οι οποίες θα αυξηθούν 

σημαντικά λιγότερο το 2019 και το 2020 σε σύγκριση με τα τελευταία έτη. Αυτό ισχύει και 

για τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ωστόσο, οι συνολικές εγχώριες δαπάνες 

παραμένουν σταθερές καθώς η εκτεταμένη δημοσιονομική πολιτική θα αντισταθμίσει σε 

μεγάλο βαθμό τη χαμηλότερη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών. Μετά από χρόνια με 

ποσοστά αύξησης άνω του 2%, οι προβλέψεις για το 2019 και το 2020 δείχνουν αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 1,5%. 

Το διεθνές εμπόριο αναπτύσσεται με βραδύτερο ρυθμό. Η επιβράδυνση του παγκόσμιου 

εμπορίου, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, επιδεινώνεται τώρα από τους υψηλοτέρους 

δασμούς. Η πολιτική των ΗΠΑ προκαλεί αβεβαιότητες με τις συνεχιζόμενες 

διαπραγματεύσεις με την Κίνα και ενδεχομένως με επιβολή υψηλότερων δασμών στα 

ευρωπαϊκά οχήματα, γεγονός που θα επηρέαζε ιδιαίτερα τη γερμανική οικονομία. Η 

ανάπτυξη και το εμπόριο της Κίνας μειώνονται, γεγονός που σχετίζεται με την κυβερνητική 

πολιτική της για τη μείωση των ελλειμμάτων και των χρεών. 

Η αγορά εργασίας παραμένει σφιχτή, αλλά δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της ανεργίας. 

Η απασχόληση θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά λιγότερο γρήγορα από ό,τι πριν. Η σφιχτή 

αγορά εργασίας, με υψηλό ποσοστό κενών θέσεων, εξακολουθεί να ενθαρρύνει τους 

ανθρώπους να αναζητούν αμειβόμενη απασχόληση. Η ανεργία θα σημειώσει ελαφρά 

αύξηση και προβλέπεται να ανέλθει στο 4% έως το 2020, η οποία παραμένει σχετικά 

χαμηλή. Σε αυτή τη στενή αγορά εργασίας προσφέρεται όλο και περισσότερο σε άτομα με 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο μια μόνιμη σύμβαση ενώ δεν συμβαίνει αυτό για τα άτομα με 

χαμηλή ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Οι αυξήσεις των μισθών θα επιταχυνθούν και θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη. Το 2019, η 

αύξηση των έμμεσων φόρων θα προκαλέσει σχετικά υψηλό πληθωρισμό ( 2,3%), αλλά 

αυτός θα μειωθεί και πάλι στο 1,4% το 2020. Η στενή αγορά εργασίας και ο υψηλότερος 



2 
 

πληθωρισμός το 2019 θα προκαλέσουν την αύξηση των αμοιβών ταχύτερα από ότι τα 

προηγούμενα έτη. Ωστόσο, η αύξηση αυτή από ιστορική άποψη είναι περιορισμένη και 

συνδέεται εν μέρει με τη μικρότερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Πάντως, 

αναμένεται να οδηγήσει σε πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις που θα ωφελήσουν την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Κατά τα προσεχή έτη, λόγω του φορολογικού 

συστήματος, ο ενεργός πληθυσμός και οι συνταξιούχοι θα είναι σε καλύτερη θέση από τους 

δικαιούχους κοινωνικών παροχών. 

Η αύξηση των δημόσιων δαπανών κατά τα έτη 2019 και 2020 θα είναι διπλάσια από τα 

τελευταία χρόνια ( 2,4% και 2,3% αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι χαμηλότερη 

από την προβλεπόμενη. Λόγω της στενής αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων, δεν μπορούν να 

πραγματοποιηθούν αυξήσεις των δαπανών, ιδίως εκείνες που αφορούν την άμυνα και τις 

υποδομές. Αυτό, μαζί με τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα θα οδηγήσει σε πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού 1,2% του ΑΕΠ το 2019 και 0,8% το 2020. 

Εκτός από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και την περαιτέρω επιβράδυνση της κινεζικής 

οικονομίας, ένα άτακτο Brexit ενέχει έναν κίνδυνο όσο αφορά την οικονομική ανάπτυξη. 

Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα οδηγήσει σε χάος και θα προκαλέσει οικονομικές ζημίες. 

Επιπλέον, η ιταλική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, η οποία, σε συνδυασμό με τις 

αποδυναμωμένες τράπεζες, θέτει κινδύνους για την οικονομία της ευρωζώνης. Η οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας θα είναι υψηλότερη εάν οι δημόσιες δαπάνες πραγματοποιηθούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προβλέπεται σήμερα. 

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να προσφέρει σταθερότητα σε περίπτωση περαιτέρω επιβράδυνσης 

της οικονομίας. Τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα με ευέλικτη 

εργασιακή σχέση επηρεάζονται σχετικά περισσότερο από άλλα από μια οικονομική κάμψη 

και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να περιορίσουν τις αβεβαιότητες για αυτές τις 

πιο ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία. 
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Main economic indicators, 2017-2020, forecast 5 March 2019

2017 2018 2019 2020

International items

Relevant world trade volume goods and services (%) 5,0 2,8 1,8 2,5

Export price competitors (goods and services, non-commodities, %) 2,1 0,9 1,2 1,2

Crude oil price (dollar per barrel) 54,3 70,9 61,0 61,0

Exchange rate (dollar per euro) 1,13 1,18 1,14 1,14

Long-term interest rate the Netherlands (level in %) 0,5 0,6 0,4 0,6

GDP and demand (volume)

Gross domestic product (GDP, economic growth, %) 2,9 2,5 1,5 1,5

Household consumption (%) 1,9 2,5 1,3 1,5

Government consumption (%) 1,1 1,1 2,4 2,3

Capital formation (including changes in stock, %) 4,4 4,2 2,6 2,5

Exports of goods and services (%) 5,3 2,7 1,1 2,3

Imports of goods and services (%) 4,9 2,7 1,5 3,0

Prices, wages and purchasing power

Price gross domestic product (%) 1,2 2,1 2,2 1,4

Export price goods and services (non-energy, %) 1,9 0,8 1,1 1,1

Import price goods (%) 4,2 2,5 -0,4 1,0

Inflation, harmonised index of consumer prices (HICP, %) 1,3 1,6 2,3 1,4

Compensation per hour private sector (%) 1,2 2,3 3,4 2,6

Contractual wages private sector (%) 1,6 2,0 2,7 2,3

Purchasing power, static, median all households (%) 0,3 0,3 1,6 1,3

Labour market

Labour force (%) 0,8 1,2 1,3 0,7

Active labour force (%) 2,1 2,3 1,4 0,5

Unemployment (in thousands of persons) 438 350 345 370

Unemployment rate (% of the labour force) 4,9 3,8 3,8 4,0

Employment (hours, %) 1,9 2,3 1,0 0,5

Other items

Labour share in enterprise income (level in %) 73,4 74,0 75,1 75,6

Labour productivity private sector (per hour, %) 0,9 0,3 0,6 1,2

Private savings (% of disposable household income) 2,9 2,3 2,6 2,9

Current-account balance (level in % GDP) 10,5 10,1 9,7 9,0

Public sector

General government financial balance (% GDP) 1,2 1,4 1,2 0,8

Gross debt general government (% GDP) 57,0 52,4 49,1 47,1

Taxes and social-security contributions (% GDP) 38,7 39,1 39,6 39,3

Gross government expenditure (% GDP) 43,0 42,4 42,5 43,0
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