
Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας για τις οικονομικές εξελίξεις.   

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας δημοσίευσε την 8η Ιουνίου Έκθεση αναφορικά με 

τις οικονομικές εξελίξεις στην οποία τονίζονται τα εξής:  

Η οικονομική ζημία που προκαλείται από την πανδημία του κορωναϊού είναι τόσο 

σοβαρή που είναι αναπόφευκτη μια βαθιά, σχεδόν παγκόσμια οικονομική ύφεση. Το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ολλανδίας για το 2020 προβλέπεται να μειωθεί κατά 

6,4% (διπλάσια σχεδόν μείωση από την πιστωτική κρίση του 2009). Η σταδιακή 

ανάκαμψη αναμένεται στα μέσα του 2020 με αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ κατά 

2,9% το 2021 και 2,4% το 2022.   

Το 2020, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο επίπεδο που 

καταγράφηκε το 2015. Οι μεγαλύτερες δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία του 

κορωναϊού αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντικατοπτρίζοντας όχι μόνο το 

αρχικό σοκ των περιοριστικών μέτρων αλλά και τις επιπτώσεις στις δαπάνες. Τα 

νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ξένοι πελάτες αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τις 

δαπάνες τους εν μέσω πτώσης της εμπιστοσύνης, αυξανόμενης αβεβαιότητας και 

απώλειας εισοδήματος. Η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 7,6% το 2020, οι 

επενδύσεις των εταιριών (εξαιρουμένου του τομέα της στέγασης) θα μειωθούν κατά 

13,9% ενώ οι εξαγωγές θα μειωθούν κατά 10,9%. Οι κρατικές δαπάνες, αυξανόμενες 

κατά 3,1% θα προσφέρουν κάποια ανακούφιση στην οικονομία.  

Η ανεργία προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 4,6% του εργατικού δυναμικού το 2020, θα 

αυξηθεί περαιτέρω στο 7,3% το 2021 και θα μειωθεί στο 5,7% το 2022. Ο πληθωρισμός 

θα μειωθεί κατά τα επόμενα έτη. Το 2020 ο πληθωρισμός θα είναι χαμηλός (0,8%) 

κυρίως λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου, το 2021 θα είναι 1,1% και 

το 2022 προβλέπεται να ανέλθει σε 1,5%. Τα δημόσια οικονομικά θα σημειώσουν 

έλλειμμα 6,4% του ΑΕΠ. Ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ θα αυξηθεί σταδιακά τα 

επόμενα χρόνια, φτάνοντας περισσότερο από 63% το 2022.  

Οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας λαμβάνουν υπόψη τα 

κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί έως και το δεύτερο πακέτο στήριξης της 20ης 

Μαΐου.  

 


