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Προβλέψεις Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής για την πορεία της 
ολλανδικής οικονομίας  

 
Σύμφωνα με Εκθεση του Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis), η  οικονομία της Ολλανδίας θα αναπτυχθεί κατά 3,8% το 2021 και 3,2% 
το 2022. Εν λόγω εκτίμηση λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτηθούν νέα περιοριστικά 
μέτρα μεγάλης κλίμακας. Μετά το πέρας εφαρμογής μέτρων στήριξης, η ανεργία το επόμενο έτος 
θα αυξηθεί ελαφρώς στο 3,6%. Για το υπουργικό συμβούλιο, οι εκτιμήσεις της εν λόγω Εκθεσης 
αποτελούν την αφετηρία για την τελική λήψη αποφάσεων στην κατάρτιση του κρατικού  
προϋπολογισμό του 2022. Η εξέλιξη της πανδημίας συνιστά την κύρια πηγή αβεβαιότητα στις 
ανωτέρω εκτιμήσεις. Στην απίθανη, κατά την Εκθεση, περίπτωση που οι περιορισμοί μεγάλης 
κλίμακας στην οικονομία καταστούν και πάλι απαραίτητοι, θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη. 
 
Αν και η οικονομία στο σύνολό της ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς, η παρουσία του κορωνοϊού 
παραμένει σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας. Εξαιτίας εν λόγω αβεβαιότητας, των 
στοχευμένων περιοριστικών μέτρων και/ή της μετατόπισης της ζήτησης, ένας περιορισμένος 
αριθμός τομέων οικονομικής δραστηριότητας θα συνεχίσει να υφίσταται τις συνέπειες της 
πανδημίας βραχυπρόθεσμα και πιθανώς εν μέρει μακροπρόθεσμα. Η «προσαρμογή» της οικονομίας 
λόγω παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων θα είναι  αναπόφευκτη και με οικονομικά κριτήρια 
επιθυμητή, ειδικά λόγω των ελλείψεων στην αγοράς εργασίας σε τομείς που δεν επηρεάζονται από 
την πανδημία και καταγράφουν αύξηση της ζήτησης. Ο τερματισμός των μέτρων γενικής στήριξης 
επιχειρήσεων μετά το τρίτο τρίμηνο αποσκοπεί  σ’ αυτήν την απαραίτητη προσαρμογή. 
 
Τα δημόσια οικονομικά ανακάμπτουν ομού με την ανάπτυξη της οικονομίας. Το 2021 το 
δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,3% και το επόμενο έτος θα μειωθεί στο 1,8% λόγω 
παύσης στήριξης επιχειρήσεων και αύξησης των φορολογικών εσόδων. Λόγω της σημαντικής  
ανάπτυξης, το δημόσιο χρέος ήδη βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης. Ο πληθωρισμός αναμένεται να 
αυξηθεί ελαφρώς λόγω των υψηλότερων τιμών των πρώτων υλών. Το 2021 η αγοραστική δύναμη 
θα αυξηθεί κατά 0,8% κατά μέσο όρο ως αποτέλεσμα φορολογικών ελαφρύνσεων. 
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Κύριοι οικονομικοί δείκτες, βασικές προβλέψεις  2020 2021 2022 

σε παρένθεση προηγούμενες προβλέψεις (Απρίλιος 2021)      

Αύξηση ΑΕΠ (%) -3,8 (-3,7) 3,8 (2,2) 3,2 (3,5) 

Ανεργία  (%) 3,8 (3,8) 3,4 (4,4) 3,6 (4,7) 

Αύξηση αγοραστικής δύναμης (%) 2,5 (2,4) 0,8 (0,7) 0 (-0,1) 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% του ΑΕΠ)  -4,2 (-4,3) -5,3 (-5,9) -1,8 (-1,7) 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)  54,3 (54,4) 57,4 (58,6) 56 (56,9) 

   Πηγή : Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
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Προβλέψεις για την διεθνή οικονομία   2019 2020 2021 2022 

          

Ογκος εμπορικών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών (%) 3,1 -9,3 6,6 6,6 

Τιμές αγαθών & υπηρεσιών % (εξαιρουμένων πρώτων υλών και καυσίμων)  3,9 0,3 3,6 1,5 

Τιμή πετρελαίου (δολάρια το βαρέλι) 64,3 41,8 69,5 69,4 

Τιμή ευρώ (δολάριο ανά ευρώ) 1,12 1,14 1,19 1,18 

Πηγή : Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
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