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Προβλέψεις του Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής της Ολλανδίας (Σεπτέμβριος 

2018). 

Η ολλανδική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ανάπτυξης 2,8% φέτος και 2,6% 

το 2019. Η ανεργία από 3,9% θα μειωθεί στο 3,5% το 2019 και τα περισσότερα νοικοκυριά θα 

βιώσουν αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης. Ο προϋπολογισμός και η σχετικά ευέλικτη 

νομισματική πολιτική παίζουν σημαντικό ρόλο. Εντούτοις, αυξάνονται οι αβεβαιότητες που 

ενδέχεται να έχουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις όπως οι αναδυόμενοι εμπορικοί πόλεμοι, 

η αβέβαιη ιταλική δημοσιονομική πολιτική και ένα πιθανό σκληρό Brexit.  

Αυτό είναι το συμπέρασμα της Έκθεσης Μακροοικονομικής Προοπτικής του ολλανδικού 

Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε την 18
η
 Σεπτεμβρίου όπου 

καταγράφονται οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τις πιο 

πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω 

Έκθεση: 

 

-Οι ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις συνεχίζονται.  

Η κατανάλωση των νοικοκυριών, οι δημόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις και 

στέγαση, συμβάλλουν στην μεγέθυνση της οικονομίας. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 

των παραγωγών εξακολουθεί να υπερβαίνει τον πολυετή μέσο όρο. Η μείωση στην παραγωγή 

φυσικού αερίου θα μειώσει την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1 % τόσο στο 2018 όσο και στο 

2019. Η απασχόληση θα αυξηθεί και η ανεργία θα μειωθεί στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο 

των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Η στενή αγορά εργασίας προκαλεί ανοδική πίεση στους 

μισθούς γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού. 

 

 

-Η οικονομική ανάπτυξη στην Ολλανδία είναι ισχυρότερη από ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Αυτό προκαλεί σημαντική μείωση της ανεργίας καθώς και μια ευνοϊκή κατάσταση για τα 

δημόσια οικονομικά. Τα τελευταία χρόνια, η ανεργία συνέχισε να είναι περίπου 4% κάτω από 

το μέσο όρο της ευρωζώνης. Από τότε που άρχισε η οικονομική ανάκαμψη στα τέλη του 

2013, η ανεργία στην Ολλανδία μειώθηκε κατά το ήμισυ (από 7,9% σε 3,9%), ενώ μειώθηκε 

μόνο κατά το ένα τρίτο στην υπόλοιπη ευρωζώνη (από 12,1% σε 8,3%). Οι εξελίξεις στην 

αγορά κατοικίας  έχουν σχετικά ισχυρό αντίκτυπο στην ολλανδική οικονομία. 

 

 

-Οι ολλανδικές εξαγωγές αναπτύσσονται εξίσου με το παγκόσμιο εμπόριο.  

Συγκεκριμένα, οι επανεξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται - αν και οι εξαγωγές εγχώριων 

προϊόντων αυξάνονται λιγότερο γρήγορα - σε σύγκριση με το σχετικό παγκόσμιο εμπόριο 

λόγω του ισχυρού ευρώ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθεί σταδιακά από 10,5% 

του ΑΕΠ πέρυσι σε 9,9% το2019, ποσοστό υψηλό, τόσο από ιστορική όσο και από διεθνή 

άποψη. 

 

 

-Οι ευνοϊκές εξελίξεις στο εισόδημα οδηγούν σε έντονη αύξηση της κατανάλωσης. 
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 Η αύξηση της απασχόλησης οδηγεί σε υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς, σε μεγαλύτερη 

κατανάλωση. Η αύξηση των επιπέδων των μισθών, η συνολική μείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης και το ιστορικά υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ενθαρρύνουν 

την κατανάλωση. Η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος θα κορυφωθεί το 2018 

και προβλέπεται να ανέλθει σε 2,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990. Ωστόσο, η μικρότερη αύξηση της απασχόλησης το 2019, θα οδηγήσει σε ελαφρώς 

μικρότερη αύξηση των δαπανών. 

 

 

-Οι εταιρείες διευρύνουν περαιτέρω την παραγωγική τους ικανότητα.  

Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας πλησιάζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2000. 

Οι θετικές προοπτικές, το χαμηλό κόστος κεφαλαίου και τα μεγάλα κέρδη, ενθαρρύνουν τις 

επιχειρηματικές επενδύσεις. Στο βιομηχανικό τομέα ωστόσο, η εμπιστοσύνη των παραγωγών 

μειώνεται από τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Αυτό εξηγεί εν μέρει το γεγονός ότι 

προβλέπεται χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης για επιχειρηματικές επενδύσεις το 2019, σε 

σύγκριση με το 2018. 

 

 

-Οι επενδύσεις σε κατοικίες θα συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι το 

2018.  

Η άνοδος των τιμών των προηγούμενων ετών θα διαδραματίσει λιγότερο σημαντικό ρόλο 

κατά το επόμενο έτος. Επιπλέον, η σφιχτή αγορά εργασίας αποτελεί όλο και πιο ισχυρό 

εμπόδιο για τα επίπεδα παραγωγής στις κατασκευές. Οι τιμές των κατοικιών θα συνεχίσουν 

να αυξάνονται. Οι επίσημες τιμές συναλλαγής είναι 1% υψηλότερες σε σχέση με το 2008 

όταν η αγορά κατοικίας ήταν στο κορυφαίο σημείο. Ωστόσο, οι πραγματικές τιμές 

εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες κατά 12%. Οι αυξήσεις των τιμών στις τέσσερις 

μεγαλύτερες ολλανδικές πόλεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Ο 

αριθμός των συναλλαγών στην αγορά κατοικίας μειώνεται μετά από μια σημαντική αύξηση 

κατά την περίοδο 2013-2017. 

 

 

-Είναι εύκολο για τους αναζητούντες εργασία να βρουν δουλειά. 

 Οι κενές θέσεις έχουν φθάσει σε υψηλά επίπεδα. Μία στις πέντε εταιρείες υποφέρει σήμερα 

από έλλειψη προσωπικού. Επιπλέον, η κυβέρνηση παρέχει περαιτέρω ώθηση στην αύξηση 

της απασχόλησης λόγω των αυξανόμενων κρατικών δαπανών. Υπάρχουν ορισμένες κενές 

θέσεις εργασίας που αναπληρώνονται από μετανάστες. Οι εργαζόμενοι που είχαν 

εγκαταλείψει την αγορά εργασίας επειδή δεν μπορούσαν να βρουν κάποια δουλειά (οι 

αποθαρρυμένοι εργαζόμενοι), τώρα επανέρχονται στην αγορά εργασίας επειδή είναι σχετικά 

εύκολο να βρουν δουλειά. Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, σε 3,5% το 2019. Η 

μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε από τις αρχές του 2015, από 289.000 σε 128.000 άτομα κατά 

το δεύτερο τρίμηνο αυτού έτος. 

 

 

-Η εργασία γίνεται πιο δαπανηρή. 

Η σφιχτή αγορά εργασίας προκαλεί ανοδική πίεση στους μισθούς. Οι νέες συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας δείχνουν υψηλότερες αυξήσεις των μισθών για το 2018 και 2019. Σε 
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σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους ελλείψεων στην αγορά εργασίας, οι μισθολογικές 

αυξήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ήταν μέτριες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την 

χαμηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας και από την πρόσφατη αναβίωση των συμβάσεων 

μόνιμης απασχόλησης (ως εναλλακτικό σύστημα ανταμοιβής).  

 

 

-Οι διεθνείς κίνδυνοι έχουν αυξηθεί. 

Παρόλο που δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις οικονομικής καμπής, αυξάνονται οι διεθνείς 

κίνδυνοι. Εάν οι κίνδυνοι μιας ιταλικής τραπεζικής κρίσης ή ενός εμπορικού πολέμου 

πραγματοποιηθούν, θα έχουν μια ισχυρή επίπτωση στην ανοιχτή ολλανδική οικονομία. 

Βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσε να σημειωθεί μείωση του ΑΕΠ κατά 0,5%. Στον τομέα των 

κατασκευών, μια στενή αγορά εργασίας θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη. Μια στενή 

αγορά εργασίας σημαίνει επίσης ότι είναι πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να 

πραγματοποιήσει υψηλότερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, την άμυνα και την 

εκπαίδευση. Μία άλλη αβεβαιότητα αφορά τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται οι μισθοί. Εάν 

αυτός θα είναι βραδύτερος από ότι προβλέπεται, τότε και η αύξηση της κατανάλωσης και της 

παραγωγής θα είναι επίσης χαμηλότερη. 

 

 

-Τα περισσότερα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό. 

Το 2019, η αγοραστική δύναμη θα βελτιωθεί για όλες τις ομάδες. Η συνολική φορολογική 

επιβάρυνση αφενός μειώθηκε λόγω της εφαρμογής του φορολογικού συστήματος δύο βάσεων 

και αφετέρου αυξήθηκε, όπως με τον υψηλότερο ΦΠΑ. Η εξέλιξη της φορολογικής 

επιβάρυνσης θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού για τα νοικοκυριά. Αυτό θα 

συμπεριληφθεί στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις και μπορεί να φανεί σε συμβόλαια με 

υψηλότερο επίπεδο αύξησης των μισθών. Τα νοικοκυριά με παιδιά θα βιώσουν μεγαλύτερη 

αγοραστική δύναμη λόγω των υψηλότερων παροχών για παιδιά. Οι προβολές της 

αγοραστικής δύναμης είναι λιγότερο θετικές για τους αποδέκτες κοινωνικών παροχών από ό, 

τι για άλλες ομάδες δεδομένου ότι θα επωφεληθούν σε μικρότερο βαθμό από τις μειώσεις της 

φορολογικής επιβάρυνσης. 

 

 

-Η προγραμματισμένη αύξηση των δημόσιων δαπανών είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. 

Εξαιτίας της έντονης οικονομικής ανάπτυξης, οι αυξήσεις στις δαπάνες για την εκπαίδευση, 

την άμυνα και την υγεία δεν θα οδηγήσουν σε σαφή επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. 

Το ισοζύγιο του προϋπολογισμού προβλέπεται σε 0,9% του ΑΕΠ το 2018 και 1% το 2019, 

έναντι 1,2% το 2017. Φαίνεται δύσκολο να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση πρόσθετες δαπάνες 

φέτος. Η στενή αγορά εργασίας σημαίνει όχι μόνο οι εταιρίες αλλά και η κυβέρνηση 

αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού. Τα χαμηλότερα έσοδα από το φυσικό αέριο παίζουν 

μόνο περιορισμένο ρόλο στο δημοσιονομικό ισοζύγιο. Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει επίσης 

υπόψη το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο που είναι καίριας σημασίας για τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες προϋπολογισμού. 

 

 

 

 



4 
 

 


