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Επιπτώσεις στην ολλανδική οικονομία λόγω ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία  - 

συστάσεις Κεντρικής Τράπεζας προς Κυβέρνηση  
Σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, η ολλανδική οικονομία έχει παρουσιάσει ταχεία 

και ισχυρή ανάκαμψη μετά την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδηγεί 

υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας εν μέσω μεγαλύτερης αβεβαιότητας και πίεσης προς το παγκόσμιο εμπόριο. 

Ως αποτέλεσμα, η οικονομική ανάπτυξη το τρέχον έτος ουσιαστικά θα σταματήσει και για το σύνολο του 2022 

θα διαμορφωθεί σε 2,8%, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάκαμψης στο τέλος του 2021. Από το τέλος του τρέχοντος 

έτους η οικονομία θα ανακάμψει, με ρυθμό 1,5% το 2023 και 1,7% το 2024. 

Βασικές προβλέψεις  

Λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, στην έκθεση 

παρουσιάζεται ένα εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα 

παραμένουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πίεση στο παγκόσμιο 

εμπόριο. Παρουσιάζεται επίσης μια παραλλαγή στην οποία ο ρωσικός ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη 

διακόπτεται ξαφνικά. 

 

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 8,7% το τρέχον έτος, κυρίως λόγω της ανόδου 

των τιμών της ενέργειας. Στη συνέχεια αναμένεται να μειωθεί στο 3,9% το 2023 και στο 2,4% το 2024. Ο 

προβλεπόμενος βασικός πληθωρισμός (χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα) θα διαμορφωθεί σε 3,9% το 2022 

πριν υποχωρήσει στο 2,6% τόσο το 2023 όσο και το 2024.  

Στην αγορά εργασίας οι ελλείψεις προσωπικού θα είναι αισθητές σε ολόκληρη την οικονομία. Η ζήτηση 

εργασίας μετά βίας θα αυξηθεί το επόμενο έτος, αλλά και η προσφορά εργασίας αγγίζει τα όριά της. Η ανεργία 

προβλέπεται να ανέλθει κατά μέσο όρο στο 3,3% του εργατικού δυναμικού το 2022. Η στενότητα της αγοράς 

εργασίας και ο υψηλότερος πληθωρισμός θα οδηγήσουν σε  αυξήσεις μισθών. Η αύξηση των μισθών στον 

ιδιωτικό τομέα αναμένεται να διαμορφωθεί από 2,9% το 2022 σε 3,9% το 2023 και 4% το 2024. Το δημόσιο 

έλλειμμα και ο λόγος χρέους/ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν, παρά την σημαντική αύξηση στις κρατικές δαπάνες 

το 2023 και 2024. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού βελτιώνεται από -2,1% του  ΑΕΠ  το 2022 σε -1,7% το 

2023 και ‑1,6% του ΑΕΠ το 2024. 

Ανακατανομή εισοδημάτων  λόγω πληθωρισμού στην ενέργεια 

Η κυβέρνηση αδυνατεί να αποτρέψει τις οικονομικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών  ενέργειας στα 

νοικοκυριά, αλλά είναι σε θέση να τις αναδιανείμει. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κυβερνητικά μέτρα πρέπει να 

στοχεύουν στις ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο και θα πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους 

βιωσιμότητας της Κυβέρνησης. Με την τρέχουσα στενότητα στην οικονομία, είναι σημαντικό να αποφευχθούν 

περαιτέρω δημοσιονομικά κίνητρα σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τα μέτρα για την αντιστάθμιση των 

υψηλότερων τιμών της ενέργειας θα πρέπει επίσης να είναι προσωρινά. 

 

Περιθώριο για αύξηση μισθών 

Όπου υπάρχει περιθώριο για αυξήσεις μισθών, αυτές μπορούν να απορροφήσουν μέρος του υψηλού 

πληθωρισμού για τους εργαζόμενους. Μολονότι υπάρχει περιθώριο για αυξήσεις μισθών σε μεμονωμένες 

εταιρείες και κλάδους, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η αυτόματη αύξηση μισθών και η πλήρης 

ευθυγράμμιση με τον πληθωρισμό. Αυτό θα τροφοδοτούσε περαιτέρω τον πληθωρισμό και θα υπονόμευε την 

οικονομική δραστηριότητα. 

 

Ενεργειακή πολιτική προς όφελος της βιωσιμότητας 

Μολονότι ενδέχεται να χρειαστούν βραχυπρόθεσμα μέτρα προς διατήρηση της εφοδιαστικής ασφάλειας και για 

προσιτές τιμές ενέργειας, τέτοια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις επιπτώσεις στην βιωσιμότητα. Θα 
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πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρία για λήψη μέτρων προς την ενεργειακή μετάβαση. 

 

Εναλλακτικό σενάριο με πιο σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία 

Σε ένα δυσμενές σενάριο, λαμβάνεται ω υπόθεση εργασίας ένας παρατεταμένος και κλιμακούμενος  πόλεμος 

στην Ουκρανία. Αυτό θα συνοδεύεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα, υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων 

και περαιτέρω συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου. Σε αυτό το σενάριο, η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ το 

2022 θα είναι 0,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη και ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 10,8%. Εν συνεχεία, 

το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2023, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε  5,1%, πριν αυξηθεί ελαφρά 

κατά 1,3% το 2024. Σε μια επέκταση εν λόγω σεναρίου, η Ρωσία σταματά επίσης τον ενεργειακό εφοδιασμό 

στην Ευρώπη, αναγκάζοντας τις εταιρείες να μειώσουν την παραγωγή. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί ύφεση, 

με ελαφρά υπολειμματική ανάπτυξη 0,4% το 2022 αλλά συρρίκνωση -1,5% το επόμενο έτος. Η ανάπτυξη σε 

αυτό το σενάριο επιστρέφει στο 3% το 2024. 

 

Βασικοί δείκτες ολλανδικής οικονομίας - προβλέψεις 
        2021 2022 2023 2024 

AΕΠ   5.0 2.8 1.5 1.7 

Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή   2.8 8.7 3.9 2.4 

Ανεργία (% εργατικού δυναμικού)   4.2 3.3 3.6 3.4 

Δημόσιο έλλειμμα (% του ΑΕΠ)   2.5 2.1 1.7 1.6 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)   52.1 50.3 48.7 47.8 
 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα                                       
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