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Επιβεβαίωση από την Fitch Ratings της πιστοληπτικής αξιολόγησης της
Ολλανδίας στο «AAA» με σταθερή προοπτική.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings επιβεβαίωσε πρόσφατα την
πιστοληπτική αξιολόγηση της Ολλανδίας στο «AAA» με σταθερή προοπτική. Την εν λόγω
βαθμολογία ο εν λόγω οίκος αξιολόγησης την στηρίζει στην υψηλή προστιθέμενη αξία που παράγει
η ευέλικτη, ανοιχτή και εξωστρεφής οικονομία της χώρας, η οποία διαθέτει ισχυρούς και
αποτελεσματικούς θεσμούς, όπως επιβεβαιώνουν και οι «δείκτες διακυβέρνησης» της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Το δημόσιο χρέος της Ολλανδίας έχει αυξηθεί περαιτέρω, υπερβαίνοντας το όριο που
θέτει η διαβάθμιση «AAA», ως αποτέλεσμα της πολιτικής αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού το 2020. Ωστόσο, η ορθή δημοσιονομική διαχείριση και τα κυβερνητικά
σχέδια για περιορισμό του ελλείμματος από το 2022, οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο δείκτης χρέους
θα μειωθεί μεσοπρόθεσμα μετά την υποχώρηση της πανδημίας.
Σύμφωνα με την Εκθεση της Fitch Ratings, η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομία και
την δημοσιονομική θέση της χώρας όπως και τις λοιπές οικονομίες της ΕΕ. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε
κατά 3,7% το 2020, στο ίδιο ποσοστό με την ύφεση του 2009 κατά την διάρκεια της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται για σχετικά ήπια μείωση σε σύγκριση με την συρρίκνωση
της οικονομίας της Ευροζώνης κατά 6,6% και κατά 4,9% της Γερμανίας, του μεγαλύτερου
εμπορικού εταίρου της Ολλανδίας. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, οι καλύτερες συγκριτικά
επιδόσεις της ολλανδικής οικονομίας οφείλονται κυρίως στην σχετική ευελιξία της οικονομίας και
στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings προβλέπει οικονομική ανάκαμψη 3,3% το 2021 και 3,4% το
2022, λόγω αύξησης της εσωτερικής ζήτησης και βελτίωσης των εξωτερικών συνθηκών. Ωστόσο,
υπό το φως της πρόσφατης αύξησης κρουσμάτων, των εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων και
του αργού ρυθμού εμβολιασμού, η Εκθεση της Fitch Ratings εκτιμά ότι το ΑΕγχΠ της Ολλανδίας
θα ανακάμψει στα προ πανδημίας επίπεδα προς το τέλος του 2021.
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