
Προβλέψεις του Γραφείου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής για την πορεία της 

οικονομίας της Ολλανδίας. 

Tο Γραφείο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (Netherlands Bureau for Economic Policy 

Analysis) δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη για την πορεία την οικονομίας της Ολλανδίας 

στην οποία τονίζονται τα εξής:  

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται στην Ολλανδία λόγω της μείωσης της 

παγκόσμιας ανάπτυξης και σε μικρότερο βαθμό λόγω των ζητημάτων σχετικά με το 

άζωτο και τις PFAS*. Σημειώνεται ότι, το «πρόγραμμα προσέγγισης του αζώτου» 

(Programma Aanpak Stikstof - PAS) το οποίο εισήγαγε η κυβέρνηση το 2015, είχε ως 

στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αζώτου. Τον Μάιο του 2019, το Συμβούλιο 

της Επικρατείας της Ολλανδίας (το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) αποφάνθηκε ότι το 

πρόγραμμα PAS δεν ήταν ικανοποιητικό και ως αποτέλεσμα αυτής της «απόφασης για το 

άζωτο», πολλές οικοδομικές άδειες, άδειες για την κατασκευή των στάβλων, ή για 

δρόμους έχουν πλέον κηρυχθεί άκυρες και έχει γίνει πιο δύσκολη η απόκτηση νέων 

αδειών. 

Μετά από μια αύξηση τουλάχιστον 2% ετησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η αύξηση 

του ΑΕΠ θα ανέλθει από το 1,7% το 2019 στο 1,3% το 2020.  Η ανεργία έφτασε στο 

χαμηλότερο σημείο της το 2019, αλλά θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλή και το 2020 

(3,6%). Οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας οδηγούν σε αύξηση των μισθών από 2,5% σε 

2,8% το επόμενο έτος ενώ ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί το 2020 (1,4%) καθώς ο 

αντίκτυπος της αύξησης των έμμεσων φόρων από τον περασμένο χρόνο θα εξασθενήσει. 

Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να μειωθεί το 2020 λόγω των 

επεκτατικών πολιτικών και της ασθενέστερης ανάπτυξης (0,8%) ενώ το ακαθάριστο 

δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 46,6% του ΑΕΠ. 

Προβλέπεται θετική εξέλιξη για την αγοραστική δύναμη κατά το επόμενο έτος (2,1%), 

λόγω των αυξήσεων των μισθών. Η εφαρμογή των περικοπών των συντάξεων και των 

αυξήσεων των ασφαλίστρων στα περισσότερα συνταξιοδοτικά ταμεία θα αναβληθεί έως 

το 2021. Για το επόμενο έτος, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων 

εκτιμάται σε 1%. Παρόλο που οι συνταξιούχοι επωφελούνται από τη φορολογική 

ελάφρυνση δεν λαμβάνουν σχεδόν καθόλου τιμαριθμική αναπροσαρμογή σχετικά με τη 

συμπληρωματική σύνταξη. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την ολλανδική οικονομία σχετίζονται με την εμπορική 

πολιτική των ΗΠΑ και το Brexit, αλλά υπάρχουν και εγχώριοι κίνδυνοι που 

προκαλούνται από τα θέματα σχετικά με το άζωτο και τις  PFAS. 

 

*υπερφθοροαλκυλικές ουσίες 

 



 

 

 

Main economic indicators forecast December 2019

2017 2018 2019 2020

International items

Relevant world trade volume goods and services (%) 5,5 3,3 2,3 1,4

Export price competitors (goods and services, non-commodities, %) 2,1 0,3 2,3 1,0

Crude oil price (dollar per barrel) 54,3 70,9 63,8 58,7

Exchange rate (dollar per euro) 1,13 1,18 1,12 1,11

Long-term interest rate the Netherlands (level in %) 0,5 0,6 -0,1 -0,2

GDP and demand (volume)

Gross domestic product (GDP, economic growth, %) 2,9 2,6 1,7 1,3

Household consumption (%) 2,1 2,3 1,4 1,9

Government consumption (%) 0,9 1,6 1,7 2,3

Capital formation (including changes in stock, %) 4,2 2,2 4,6 1,1

Exports of goods and services (%) 6,5 3,7 2,3 2,2

Imports of goods and services (%) 6,2 3,3 3,0 2,9

Prices, wages and purchasing power

Price gross domestic product (%) 1,3 2,2 2,9 1,7

Export price goods and services (non-energy, %) 1,3 1,0 1,2 1,0

Import price goods (%) 3,6 2,7 -0,8 -0,2

Inflation, harmonised index of consumer prices (HICP, %) 1,3 1,6 2,7 1,4

Compensation per hour private sector (%) 0,9 1,8 3,0 3,0

Wages as determined in collective labour agreements, private sector (%) 1,5 2,0 2,5 2,8

Purchasing power, static, median all households (%) 0,2 0,1 1,0 2,1

Labour market

Labour force (%) 0,8 1,2 1,5 0,9

Active labour force (%) 2,1 2,3 1,9 0,7

Unemployment (in thousands of persons) 438 350 315 335

Unemployment rate (% of the labour force) 4,9 3,8 3,4 3,6

Employment (hours, %) 2,0 2,2 1,7 0,8

Other items

Labour share in enterprise income (level in %) 73,3 73,1 73,9 74,8

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

Private savings (% of disposable household income) 3,0 2,8 3,1 3,8

Current-account balance (level in % GDP) 10,8 11,2 9,4 9,5

Public sector

General government financial balance (% GDP) 1,3 1,5 1,4 0,8

Gross debt general government (% GDP) 56,9 52,4 49,0 46,6

Taxes and social-security contributions (% GDP) 38,6 38,7 39,2 38,9

Gross government expenditure (% GDP) 42,9 42,5 42,2 42,6


