
 

Γενικά  

Η οικονομία έχει πληγεί σημαντικά από την πανδημία του ιού COVID-19. Η παραγωγή 

αναμένεται να μειωθεί κατά 8% το 2020 ενώ θα ακολουθήσει ανοδική πορεία το 2021 

υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστεί η τρέχουσα πανδημία και τα σχετικά 

περιοριστικά μέτρα  συνεχίσουν να καταργούνται σταδιακά. Στο απευκταίο σενάριο 

δεύτερου κύματος του ιού αργότερα το 2020, το ΑΕγχΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 

10% και η ανάκαμψη θα είναι σημαντικά πιο αργή (το σενάριο του δεύτερου κύματος 

έξαρσης ). Η πτώση της παραγωγής στην περίπτωση και των δύο σεναρίων οφείλεται 

στην μείωση της εγχώριας ζήτησης συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατανάλωσης 

και των επενδύσεων. Μια συγκρατημένη αύξηση της κατανάλωσης θα αποτελέσει το 

έναυσμα της ανάκαμψης, ενώ οι επενδύσεις δεν θα ανακάμψουν λόγω της πλεονάζοντος 

δυναμικού (stock) και της παρατεταμένης αβεβαιότητας. Ωστόσο, και στα δύο σενάρια, η 

παραγωγή θα παραμείνει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα έως το τέλος του 2021. Η 

ανεργία θα παραμείνει αρκετά υψηλότερη από τα επίπεδα του 2019 καθ’ όλη την 

διάρκεια του 2021. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα είναι ελλειμματικό. Η Kυβέρνηση έχει 

εφαρμόσει έγκαιρα μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των μισθών σε 

ποσοστό έως και 90%, της αναβολής καταβολής φόρου και εγγυήσεων πίστωσης για 

επιχειρήσεις και παράλληλα έχει διευκολύνει την πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια για 

τους αυτοαπασχολούμενους. Στο μέλλον, η οικονομική πολιτική  οφείλει να επικεντρωθεί 

σταδιακά στην αύξηση της ζήτησης παράλληλα με την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

προκλήσεων της στέγασης και της συνταξιοδότησης, στην διεύρυνση της κάλυψης 

κοινωνικής ασφάλισης και στην μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

 

*Σενάριο ενός κύματος έξαρσης της πανδημίας  
**Σενάριο δεύτερου κύματος έξαρσης της πανδημίας  

2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2020** 2021**

δισ. € % μεταβολή 

ΑΕΠ 708,3 3,0 2,5 1,8 -8,0 6,6 10,0 - 3,4

Ιδιωτική κατανάλωση 316,1 2,2 2,3 1,4 -13,0 14,2 -16,8 6,0

Δημόσιες δαπάνες 174,9 0,9 1,6 1,6 5,5 -2,5 7,3     -0,5

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 141,8 4,3 3,2 5,2 -15,6 6,9 19,1 - 5,3

Συνολική εγχώρια ζήτηση 632,2 2,4 2,1 2,3 -8,9 7,3 11,1 - 3,7

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 562,8 6,7 3,7 2,3 -11,0 10,3 14,3 - 5,4

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 490,7 6,4 3,2 3,0 -12,6 11,8 16,4 - 6,2

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 1,3 1,6 2,7 0,3 0,6 0,2 0,2

Ανεργία (% του εργατικού δυναμικού) 4,9 3,8 3,4 5,9 4,9 6,5 6,6

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 1,3 1,4 1,0 -11,5 -5,9 -12,6 -9,8

Χρέος γενικής κυβέρνησης  (% του ΑΕΠ) 56,9 52,4 48,6 62,3 65,0 64,1 72,1

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 10,8 10,9 10,2 13,6 12,8 13,9 13,7

Εκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της ολλανδικής οικονομίας  

 



 

 
Σημαντική συρρίκνωση της οικονομίας λόγω επιβολής περιοριστικών μέτρων 
 
Η Ολλανδία έχει πληγεί αρκετά σκληρά από τον ιό, καθώς η βιομηχανική δομή της 
οικονομίας σε συνδυασμό με ισχυρή εξάρτηση από το εμπόριο και τις υπηρεσίες, καθιστά 
την οικονομία ευάλωτη στα μέτρα αναχαίτισης εξάπλωσης του ιού. Το 36% της 
οικονομίας επηρεάστηκε άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα, αν και πολλές 
δραστηριότητες, όπως οι κατασκευές και το λιανικό εμπόριο, θα μπορούσαν να 
συνεχιστούν υπό καθεστώς μέτρων κοινωνικής  απόστασης. Η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μειώθηκε απότομα τον Απρίλιο και τον Μάιο, η ανεργία αυξήθηκε και το 
οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε σημαντικά και κατέγραψε ιστορικά χαμηλές επιδόσεις  
στις κατασκευές  και στις υπηρεσίες. 
 
Η πολιτική που εφαρμόστηκε ήταν έγκαιρη και υποστηρικτική 
 
Η κυβέρνηση εφάρμοσε μέτρα διακριτικής στήριξης ύψους 2,5% του ΑΕΠ και άφησε  
τους αυτόματους δημοσιονομικούς σταθεροποιητές να λειτουργούν πλήρως. Τα μέτρα 
στήριξης περιλαμβάνουν την πληρωμή έως και 90% του μισθού στου εργαζομένους των 
εταιρειών που επλήγησαν με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 1% του ΑΕΠ, άμεση στήριξη 
ρευστότητας επιχειρήσεων και διευκόλυνση πρόσβασης στην κοινωνική πρόνοια για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Το κράτος παρέσχε επιπλέον στήριξη στις επιχειρήσεις μέσω 
αναβολής καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και επέκτασης 
πιστωτικών εγγυήσεων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών 
οργανισμών μειώθηκαν, προσαρμόστηκαν ανάλογα οι κανονισμοί της αγοράς και 
εφαρμόστηκαν νέοι μηχανισμοί για την στήριξη της αναδιάρθρωσης των εταιρειών και 
την μεσολάβηση σε πτωχευτικές διαφορές. 
 
 
Σταδιακή ανάκαμψη παραγωγής και απασχόλησης  
 
Η παραγωγή προβλέπεται να μειωθεί κατά 10% το 2020 στο σενάριο δεύτερου κύματος 
έξαρσης της επιδημίας το οποίο θα οδηγήσει  σε νέους περιορισμούς το τέταρτο τρίμηνο. 
Στο σενάριο ενός κύματος επιδημίας, η ετήσια ανάπτυξη αναμένεται να συρρικνωθεί 
κατά 8%. Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί, η χαμηλή εμπιστοσύνη καταναλωτών και το 
δυσμενές  διεθνές περιβάλλον θα συμβάλουν στην διατήρηση του ΑΕΠ κάτω από το προ 
κρίσης επίπεδο στα τέλη του 2021 και στα δύο σενάρια. Αναμένεται αύξηση της ανεργίας 
και η απασχόληση θα ανακάμψει μόνο εν μέρει και στα δύο σενάρια, ενώ η περιορισμένη 
ζήτηση θα ωθήσει τον πληθωρισμό σε αρνητικό πρόσημο για παρατεταμένη χρονική 
περίοδο. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα γίνει ελλειμματικό ακόμη και με ανάπτυξη της 
οικονομίας. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 48% του ΑΕΠ σε 65% και 
72% στα αντίστοιχα σενάρια. 
Οι διογκωμένοι ισολογισμοί των νοικοκυριών, παράλληλα με δανειακές υποχρεώσεις 
κυρίως σε στεγαστικά δάνεια μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της κατανάλωσης, 
ιδίως εάν υπάρξει πτώση τιμών των  κατοικιών. Επιπλέον, ο δείκτης ρευστότητας των 
συνταξιοδοτικών ταμείων έχει πέσει κάτω από επίπεδα που επιδέχονται ρύθμιση. Εάν η 
παρούσα κρίση συνεχιστεί, θα μπορούσε να αναγκάσει τα ταμεία να αυξήσουν τις 
εισφορές ή να μειώσουν τις συντάξεις, κινήσεις που θα συνιστούν ένα επιπλέον 
«χτύπημα» στην ιδιωτική κατανάλωση. Δεν θεωρείται πιθανή η αύξηση των 



ανεξόφλητων χρεών σε ενυπόθηκα δάνεια, ωστόσο, προβλήματα ρευστότητας στον 
επιχειρηματικό τομέα που θα θέτουν θέματα φερεγγυότητας των επιχειρήσεων θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν αναστάτωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 
Επισημαίνεται , επίσης ότι, η οικονομία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις εξελίξεις στο διεθνές 
εμπόριο. 
 
Πολιτικές ενίσχυσης των επιχειρήσεων και στήριξης της ζήτησης 
 
Η τρέχουσα πολιτική προστατεύει επαρκώς τις επιχειρήσεις και τα άτομα από τις 
βραχυπρόθεσμες συνέπειες της επιδημίας και της επιβολής περιοριστικών μέτρων . Η 
δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική αλλά να στραφεί κυρίως 
στην στήριξη της γενικής ζήτησης. Οφείλει να υποστηρίζει αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές,  συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της κάλυψης της κοινωνικής ασφάλισης, 
της αύξησης παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μείωση των 
εκπομπών αζώτου από την γεωργία. Η κρίση τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να καταστεί δικαιότερο για τους νέους και 
ανθεκτικότερο στα χαμηλά επιτόκια και τις διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών 
στοιχείων. 


