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 Προβλέψεις για την ολλανδική οικονομία υπό το φως της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία   

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (CPB), η 
σημαντικότερη οικονομική συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανίας είναι η αύξηση των 
τιμών ενέργειας. Άλλες πιθανές επιπτώσεις –στο εμπόριο, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στις 
επενδύσεις και στην κατανάλωση– εξακολουθούν επί του παρόντος να είναι περιορισμένες. Η 
επιπλέον άνοδος των τιμών της ενέργειας προστίθεται σε έναν ήδη ισχυρό πληθωρισμό, εν μέρει 
ως αποτέλεσμα των οικονομικών κραδασμών της πανδημίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
Κέντρου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής, ο πληθωρισμός το 2022 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 
5,2%.   
 

Η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη. Στην βασική εκτίμηση, η 

αγοραστική δύναμη θα μειωθεί κατά 2,7% το 2022, στο δυσμενές σενάριο κατά 3,4% και στο 

ευμενές κατά 0,6%. Θα πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν, ωστόσο, ότι ο βαθμός των επιπτώσεων λόγω 

των υψηλών τιμών ενέργειας θα διαφέρει σημαντικά ανά νοικοκυριό.   

Η CPB εκτιμά επίσης, ότι η εγχώρια παραγωγή θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η οικονομία θα 

αναπτυχθεί κατά 3,6% το 2022 και κατά 1,7% το 2023 όπου κατανάλωση και εξαγωγές θα έχουν 

την μεγαλύτερη συμβολή. Η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί και από τις επιπλέον 

κρατικές δαπάνες. Οι συνέπειες θα είναι αισθητές και στην αγορά εργασίας  και αναμένεται ελαφρά 

αύξηση της ανεργίας στο 4,3% το 2023. 

Εκτίμηση Μαρτίου 2022  2020 2021 2022 2023 

Αύξηση ΑΕΠ (%)  -3.8 4.8 3.6 1.7 

Ανεργία ως % εργατικού δυναμικού  4.9 4.2 4.0 4.3 

Πληθωρισμός (%)  1.3 2.7 5.2 2.4 

Αγοραστική δύναμη  (% μεταβολή)  2.5 0.1 -2.7 1.9 

Δημόσιο έλλειμμα  (% του ΑΕΠ)  -4.2 -4.4 -2.5 -2.3 

Το CPB προβαίνει επίσης σε εκτίμηση της δημοσιονομικής και οικονομικής ανάπτυξης έως το 2030. 

Η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης καθ' όλη την διάρκεια της κυβερνητικής θητείας (2022-2025) 

είναι ελαφρώς θετική, επειδή η αύξηση των μισθών τα έτη μετά το 2022 θα υπερβεί τον 

πληθωρισμό. Επίσης, οι επιπλέον δαπάνες, βάσει της συμφωνίας για τον σχηματισμό Κυβέρνησης 

συνασπισμού, θα γίνουν ορατές στα δημόσια οικονομικά ειδικά μετά το 2025, πέραν της 

επίδρασης της γήρανσης του πληθυσμού. Το δημόσιο έλλειμμα θα αυξηθεί στο 3,5% του ΑΕΠ το 

2030, ενώ το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά περίπου 8% μεταξύ 2025 και 2030 στο 61% του 

ΑΕΠ.  
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