Εξελίξεις της ολλανδικής οικονομίας.

Σύμφωνα με δεύτερη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας συρρικνώθηκε κατά 1,5% το πρώτο
τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Στην πρώτη εκτίμηση, η
οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου, η συρρίκνωση ήταν 1,7%. Σε σύγκριση με την
πρώτη εκτίμηση, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων
των επενδύσεων σε κατασκευές και Ε&Α, έχουν προσαρμοστεί προς τα πάνω. Η
κατανάλωση των νοικοκυριών έχει επίσης προσαρμοστεί ελαφρώς προς τα πάνω.
Ωστόσο, το εμπορικό ισοζύγιο έχει προσαρμοστεί προς τα κάτω. Η συνολική εικόνα της
οικονομίας παρέμεινε αμετάβλητη. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο οφείλεται
κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών.
Με κάθε νέα εκτίμηση, η Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει εκ νέου την εποχικά
προσαρμοσμένη σειρά των προηγουμένως δημοσιευμένων τριμήνων. Ως αποτέλεσμα, η
αύξηση του ΑΕΠ ανά τρίμηνο προσαρμόστηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 από 0,3%
σε 0,4%, για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 από 0,4% σε 0,3% και για το τρίτο τρίμηνο
του 2019 από 0,4% σε 0,5% αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι ο δεύτερος υπολογισμός γίνεται 90 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου.
Ο πρώτος υπολογισμός, 45 ημέρες μετά το τέλος ενός τριμήνου, βασίζεται στις
διαθέσιμες πληροφορίες εκείνης της στιγμής. Μετά από αυτόν τον αρχικό υπολογισμό,
περισσότερες πληροφορίες διατίθενται συνεχώς για κλάδους της ολλανδικής οικονομίας,
όπως οι κατασκευές, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η βιομηχανία τροφοδοσίας, η
υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες στη συνέχεια
ενσωματώνονται σε νέους υπολογισμούς.
Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2% το
πρώτο τρίμηνο. Στην πρώτη εκτίμηση, η μείωση ήταν 0,5%. Η συνολική εικόνα της
οικονομίας παρέμεινε αμετάβλητη. Η ετήσια συρρίκνωση οφείλεται κυρίως στη
χαμηλότερη κατανάλωση των νοικοκυριών.
Σε σύγκριση με την πρώτη εκτίμηση, η παραγωγή στη μεταποιητική βιομηχανία έχει
προσαρμοστεί ανοδικά σε γενικές γραμμές. Η παραγωγή στους τομείς των κατασκευών,
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών υπηρεσιών, των δημόσιων
υπηρεσιών και της εκπαίδευσης ήταν επίσης υψηλότερη από ό,τι είχε υπολογιστεί
προηγουμένως.
Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της δεύτερης εκτίμησης για το πρώτο τρίμηνο του 2020,
δημοσιεύονται αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία για το 2018 (τελικά) και το 2019

(προσωρινά). Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για
το 2019 (προσωρινά) προσαρμόστηκε από 1,8% σε 1,7% ενώ για το 2018
προσαρμόστηκε από 2,6% σε 2,4%.
Η δεύτερη εκτίμηση δείχνει ότι ο αριθμός των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων
αυξήθηκε κατά 22.000 το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του
2019. Στην πρώτη εκτίμηση η αύξηση ήταν 23.000 θέσεις εργασίας.
Όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ολλανδίας, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 13 δισεκ. ευρώ τους
πρώτους δύο μήνες του 2020, αλλά αυξήθηκε κατά περισσότερο από 48 δισεκ. ευρώ τους
επόμενους μήνες καθώς το κράτος έλαβε μέτρα στήριξης για να αντιμετωπίσει τις
επιπτώσεις της κρίσης λόγω του Covid-19.
Στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, δαπανήθηκαν 15 δισεκ. ευρώ
περισσότερα από την κυβέρνηση από ό,τι το προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, τα έσοδα
μειώθηκαν κατά περίπου 9 δισεκ. ευρώ. Η κυβέρνηση εφάρμοσε σειρά μέτρων στήριξης
για επηρεαζόμενες εταιρείες και τους υπαλλήλους τους, όπως αποζημιώσεις μισθού και
ένα πρόσθετο επίδομα για τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες.
Πιο ολοκληρωμένα στοιχεία είναι διαθέσιμα για τους πρώτους τρεις μήνες. Το πρώτο
τρίμηνο, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 8,5 δισεκ. ευρώ (49,5% του ΑΕΠ). Το
πλεόνασμα του δημόσιου προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν 9 δισεκ.
ευρώ (1,5% του ΑΕΠ), δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερο από ό, τι την ίδια
περίοδο πέρυσι.
Το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο αντίκτυπος των έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο της κρίσης
του Covid-19 στα δημόσια οικονομικά ήταν περιορισμένος. Οι συνέπειες των έκτακτων
μέτρων και οι επιπτώσεις των φθινουσών φορολογικών εσόδων θα γίνουν ορατές τους
επόμενους μήνες.

