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Προβλέψεις του Οργανισμού Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής της Ολλανδίας. 

Σύμφωνα με προβλέψεις του Οργανισμού Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής της Ολλανδίας 

που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, με ρυθμούς ανάπτυξης 3,2% το 2018 και 2,7% το 2019, η 

ολλανδική οικονομία θα υπερβεί τις χώρες της ευρωζώνης κατά μέσο όρο 0,6% ετησίως. Η 

ανεργία μειώνεται, ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη θα επηρεάσει ελάχιστα το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο - κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλότερων δημοσίων δαπανών. 

Η ανεργία προβλέπεται να ανέλθει στο 3,9% το 2018 και 3,5% το 2019 (το χαμηλότερο 

ποσοστό από το 2001). Η έντονη αύξηση της απασχόλησης μπορεί να απορροφήσει εύκολα 

τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας. Οι εταιρείες προσφέρουν συχνότερα μόνιμες 

συμβάσεις εργασίας και πληρώνουν υψηλότερους μισθούς για να προσελκύσουν ή να 

διατηρήσουν το υφιστάμενο προσωπικό.  

Η αύξηση του κόστους εργασίας και η αύξηση της χαμηλής κλίμακας ΦΠΑ θα προκαλέσει 

αύξηση του πληθωρισμού στο 2,3% το 2019. Ωστόσο, η μέση αγοραστική δύναμη θα 

βελτιωθεί κατά 1,6% το 2019 λόγω των υψηλότερων μισθών και των χαμηλότερων φόρων 

εισοδήματος. 

Το ισοζύγιο δεν προβλέπεται να βελτιωθεί, παρά την άνοδο της οικονομίας. Κατά το 2017 το 

πλεόνασμα ήταν 1,1% του ΑΕΠ ενώ το 2018 προβλέπεται να είναι 0,7% και 0,9% το 2019. Η 

ήδη ανθηρή οικονομία θα ενθαρρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις αυξημένες δαπάνες για την 

εκπαίδευση, την άμυνα και για την υγειονομική περίθαλψη.  

Η οικονομική άνθηση της Ολλανδίας είναι το αποτέλεσμα της ευνοϊκής διεθνούς οικονομίας, 

των χαμηλότερων επιτοκίων, μιας εκτεταμένης δημοσιονομικής πολιτικής και μιας συνεχώς 

ισχυρής στεγαστικής αγοράς. Αυτοί οι δύο τελευταίοι παράγοντες διακρίνουν την Ολλανδία 

από άλλες χώρες.  

Οι προβλέψεις του Οργανισμού Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής λαμβάνουν υπόψη ένα 

ήπιο σενάριο Brexit στο οποίο επιτυγχάνεται μια εμπορική συμφωνία ΕΕ - Ην. Βασιλείου. 

Ωστόσο, οι αρνητικές συνέπειες για την ολλανδική οικονομία μπορεί να αυξηθούν ουσιαστικά 

σε περίπτωση απογοητευτικού αποτελέσματος των σχετικών διαπραγματεύσεων. 

Σημειώνεται ότι, στις εν λόγω προβλέψεις δεν λήφθηκαν υπόψιν οι συνέπειες στα δημόσια 

έσοδα και στην οικονομική ανάπτυξη από τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την εξόρυξη 

φυσικού αερίου από το πεδίο Groningerveld που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας. 
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