
Προβλέψεις ΔΝΤ για την Ολλανδία. 

Εκτιμήσεις της ολλανδικής Τράπεζας ΑΒΝ-AMRO για τις επιπτώσεις του κορωναϊού. 

 

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την 14
η
 Απριλίου 

αναφορικά με την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική, η ολλανδική οικονομία θα 

συρρικνωθεί κατά 7,5% ενώ θα σημειώσει ανάπτυξη κατά 3% το 2021 (το 2019 η ανάπτυξη 

ήταν 1,8%). Η ανεργία η οποία το 2019 ήταν 3,4% θα διπλασιαστεί σχεδόν και θα ανέλθει 

στο 6,5% έως το τέλος του 2020 και στο 5% το 2021.  

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ είναι παρόμοιες με τις προβλέψεις του Γραφείου Ανάλυσης 

Οικονομικής Πολιτικής της Ολλανδίας που δημοσίευσε στο τέλος Μαρτίου και όπου 

αναλύονται τέσσερα σενάρια για τον αντίκτυπο του κορωναϊού στην οικονομία το 2020 και 

το 2021 με βάση τη διάρκεια των περιορισμών και τη σοβαρότητα του οικονομικού 

αντίκτυπου. Και στα τέσσερα σενάρια προβλέπεται ύφεση, με το ΑΕΠ να μειώνεται μεταξύ 

1,2% και 7,7% το 2020. 

Σημειώνεται ότι συγκριτικά, το ΔΝΤ προβλέπει για το 2020 ύφεση στην ευρωζώνη 7,5% για 

τις ΗΠΑ 5,9%, για την Γερμανία 7%, για την Ιταλία 9,1% και για την Γαλλία 7,2%. 

 

Επίσης σε μελέτη της ολλανδικής Τράπεζας ΑΒΝ-AMRO που δημοσιεύτηκε την 14
η
 

Απριλίου μελέτη για τις επιπτώσεις του κορωναϊού και στην οποία λαμβάνονται υπόψιν δύο 

σενάρια, τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

Τα περισσότερα οικονομικά αποτελέσματα εξαρτώνται από τη διάρκεια των περιορισμών, 

την αποτελεσματικότητα των φορολογικών και νομισματικών μέτρων που ελήφθησαν για τη 

στήριξη της οικονομίας και από το βαθμό στον οποίο η οικονομική παραγωγή μπορεί να 

επανεκκινηθεί  μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν 

από κοινού τόσο την διάρκεια όσο και το βάθος των συνεπειών της κρίσης.   

Η τρέχουσα αφετηρία είναι η υπόθεση ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα άρουν τα 

περιοριστικά μέτρα μετά από ενάμιση μήνα κατά μέσο όρο. Για την Ολλανδία, η υπόθεση 

περιλαμβάνει δύο μήνες αλλά εκτιμάται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι παρόμοιος με 

αυτόν σε άλλες χώρες.  

Στις ΗΠΑ, όπου ο κορωναϊός έχει πλέον σταματήσει την οικονομική δραστηριότητα σε 

ολόκληρη τη χώρα, η απαγόρευση κυκλοφορίας αναμένεται να διαρκέσει δύο μήνες.  Αυτή 

η κατάσταση στις ΗΠΑ οδήγησε σε άνευ προηγουμένου υψηλό αριθμό ανέργων. 

Αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση 7 έως 8 εκατομμυρίων ανέργων τις επόμενες εβδομάδες, 

αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ανέργων σε 17 εκατομμύρια. Αυτή η κορύφωση της 

ανεργίας (18%) αναμένεται τον Απρίλιο ή τον Μάιο, ακολουθούμενη από μια πτώση σε 



περίπου 9,5% έως τα τέλη του 2020. (Συγκριτικά, ο αριθμός της ανεργίας τον Φεβρουάριο 

ήταν μόλις 3,5%). Η προσδοκία ότι η ανεργία των ΗΠΑ θα μειωθεί γρήγορα μετά την 

κορύφωσή της οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργοδότες έχουν χαρακτηρίσει έναν πολύ 

μεγάλο αριθμό απολύσεων ως προσωρινές. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο ανεργίας θα αφήσει 

βαθιά σημάδια στην οικονομία των ΗΠΑ για πολύ καιρό ακόμη.  

Το βασικό σενάριο υποθέτει ότι ο κόσμος θα αντιγράψει αργά αλλά σίγουρα το ασιατικό 

μοντέλο ανάκαμψης δηλαδή, ένα σύστημα εντατικών δοκιμών, παρακολούθησης των 

ανθρώπινων κινήσεων και συναφούς εντοπισμού ατόμων που ενδέχεται να είχαν έρθει σε 

επαφή με ένα μολυσμένο άτομο. Αυτό θα επιτρέψει στις χώρες να απομονώσουν μικρές 

ομάδες όπου έχει εμφανιστεί μόλυνση έτσι ώστε η υπόλοιπη κοινωνία να μπορεί να 

συνεχίσει την κανονική ζωή.  Αυτός ο συνδυασμός δοκιμών, τεχνολογίας και αλλαγής 

συμπεριφοράς θα βοηθήσει την οικονομική ζωή να ανακάμψει αργά αλλά σίγουρα. 

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, όπως αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα μπορούσαν να 

ξαναρχίσουν μέχρι το καλοκαίρι, με τα εστιατόρια και οι καφετέριες να επιτρέπεται να 

ανοίξουν ξανά μετά το καλοκαίρι. Σε αυτή την περίπτωση, ο τουρισμός θα μπορούσε να 

ξεκινήσει και πάλι αργά το καλοκαίρι αλλά οι τουριστικές ροές θα παραμείνουν πολύ 

χαμηλότερες από το συνηθισμένο. Η συνολική κατανάλωση για το 2020 εκτιμάται ότι θα 

είναι περίπου 5% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, εν μέρει λόγω της αυξημένης 

ανεργίας.  

Οι κυβερνήσεις και οι νομισματικές αρχές έχουν λάβει πιο έντονα μέτρα από ποτέ, αλλά 

μπορούν ωστόσο  να μετριάσουν μόνο μέρος της ζημιάς. Η δημοσιονομική ώθηση επί του 

παρόντος για την στήριξη της οικονομίας είναι στο 6% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ και 2,5% στην 

ευρωζώνη. Το πακέτο έκτακτης ανάγκης που συμφώνησε το Eurogroup την 9η Απριλίου 

συνίσταται στην παροχή στις χώρες σχεδόν άνευ όρων πρόσβασης στην πιστωτική 

διευκόλυνση του ΕΜΣ. Η παγκόσμια πτώση της ζήτησης ήταν ο κύριος λόγος για την 

αναθεώρηση των προσδοκιών όσον αφορά στην Κίνα. Η κατάρρευση της παγκόσμιας 

ανάπτυξης και του παγκόσμιου εμπορίου προφανώς θα επηρεάσει σημαντικά την ανάκαμψη 

το δεύτερο τρίμηνο.  

Στο αρνητικό σενάριο, τα περιοριστικά μέτρα διαρκούν τρεις μήνες στην ευρωζώνη 

(συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας) και στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Όσο περισσότερο 

διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τμήματα της κοινωνίας 

να αρχίσουν να παραβιάζουν τους κανόνες. Αυτή η μη συμμορφούμενη συμπεριφορά θα 

μπορούσε να δημιουργήσει επίμονα hotspots μόλυνσης και να κάνει τυχόν την επαναφορά 

πίσω στην κανονικότητα πιο επικίνδυνη. Επιφυλακτικοί λόγω  αυτής της λανθάνουσας 

απειλής, εταιρείες, νοικοκυριά και επενδυτές θα είναι προσεκτικοί και αυτό θα οδηγήσει σε 

μείωση της κατανάλωσης και χαμηλότερη προθυμία για επενδύσεις. Σε αυτό το αρνητικό 

σενάριο, τα κυβερνητικά και νομισματικά μέτρα θα είναι ανεπαρκή για να στηρίξουν την 

οικονομία έως ότου αρχίσει η φάση ανάκαμψης. Το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη 



ανεργία και περισσότερες πτωχεύσεις και μια περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών 

συνθηκών που θα οδηγήσει σε μια πιο αργή ανάκαμψη λόγω των δευτερογενών επιπτώσεων. 

Στο θετικό σενάριο, οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχουν ήδη 

αναπτύξει περισσότερη ανοσία από ό,τι είχε εκτιμηθεί. Η πιθανότητα αυτού του σεναρίου 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγκυρότητα έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 

η οποία διαπίστωσε ότι μεταξύ 5-80% των ανθρώπων θα μπορούσαν να βρεθούν θετικοί 

χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα του ιού. Η απόδειξη ότι ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού είχε ήδη τον ιό θα ανοίξει το δρόμο για μια ταχύτερη επιστροφή στην 

κανονικότητα. Οι άνθρωποι μπορούν στη συνέχεια να επιστρέψουν στη δουλειά, οι 

καταναλωτές μπορούν να βγουν έξω, και, καταστήματα, εστιατόρια και εκδηλώσεις 

μπορούν να ανοίξουν ξανά σχετικά γρήγορα. Οι εταιρείες θα είναι επίσης πιο πρόθυμες να 

επενδύσουν κυρίως επειδή τα νομισματικά και φορολογικά μέτρα χαλάρωσης των 

κυβερνήσεων θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κίνητρο τουλάχιστον καθ΄όλη τη διάρκεια 

του 2020. 

Όσον αφορά ειδικότερα την Ολλανδία η ΑΒΝ-AMRO εκτιμά πως το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά περίπου 3,5% φέτος. Η ολλανδική οικονομία θα συρρικνωθεί 

έντονα το πρώτο και ιδιαίτερα το δεύτερο τρίμηνο: κατά περίπου 1,5% και 4,5%. Αν 

υποτεθεί ότι οι περισσότεροι περιορισμοί θα αρθούν τον Μάιο, η οικονομία μπορεί να 

ανακάμψει κάπως το καλοκαίρι.  Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου οι αλυσίδες 

παραγωγής είναι αλληλένδετες, η αποτυχία μιας εταιρείας μπορεί να διαταράξει ολόκληρες 

αλυσίδες. Ο κορωναϊός εξαπλώνεται επίσης με μεγάλη ταχύτητα στους μεγάλους 

εμπορικούς εταίρους, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επειδή οι 

καταναλωτικές δαπάνες μειώνονται επίσης σε αυτές τις χώρες, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές 

μειώνονται επίσης απότομα. Λόγω του ότι η Ολλανδία ιδιαίτερα διαθέτει ανοιχτή οικονομία, 

εξαρτάται από το διεθνές εμπόριο και κυρίως από τις εξαγωγές. Έτσι η μείωση του διεθνούς 

εμπορίου σε συνδυασμό με την πτώση της κατανάλωσης παγκοσμίως θα οδηγήσει σε 

μείωση των ολλανδικών εξαγωγών σε 6%. 

 

 

https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-what-proportion-are-asymptomatic/

