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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΧΑΓΗ 
Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων  

  
  

   

   
Οικονομικές ειδήσεις  
 
Οι Ολλανδοί πλήττονται περισσότερο από τους κατοίκους των λοιπών κ/μ του ΟΟΣΑ λόγω 
ακρίβειας σε ενέργεια και καύσιμα  
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, λόγω του υψηλού πληθωρισμού (9,6% τον Απρίλιο και 8,8% 
τον Μάιο) οι μηνιαίες δαπάνες των φτωχότερων ολλανδικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 9% σε 
σύγκριση με επτά έτη πριν. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό δαπανών μεταξύ των 37 χωρών 
του ΟΟΣΑ. Περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες των εν λόγω δαπανών αντιστοιχούν στις αυξημένες 
τιμές ενέργειας και οι υπόλοιπες στα τρόφιμα. Αντιστοίχως, οι δαπάνες των πλουσιότερων 
Ολλανδών αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση το 2015, εκ των οποίων 5 ποσοστιαίες μονάδες 
αντιστοιχούν στις δαπάνες για ενέργεια. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η Ολλανδία κατατάσσεται 
στη χειρότερη θέση από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, εν 
λόγω κατάταξη ενδεχομένως να συνδέεται με τους φόρους για την ενέργεια οποίοι είναι 
υψηλότεροι σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες.  Περαιτέρω, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, 
η ολλανδική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,9% το 2022 και κατά 1,1% το 2023, 
ποσοστά σημαντικά μικρότερα από το αντίστοιχο  5%, του 2021. Ο πληθωρισμός  εκτιμάται στο 
9,2% για το τρέχον έτος.  
 
Ολλανδικό Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (CPB): προβλήματα κάλυψης δαπανών έως και 
για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά  
 
Σύμφωνα με εν θέματι Κέντρο, οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος και ειδικότερα οι δικαιούχοι 
επιδομάτων στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν προβλήματα κάλυψης των δαπανών τους λόγω 
αυξημένων τιμών. Υπολογίζεται ότι περίπου 670.000 έως 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά ενδέχεται να 
μην είναι σε θέση να πληρώσουν τους απαραίτητους λογαριασμούς. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί 
στο 9-15% όλων των νοικοκυριών ενώ, εάν ληφθούν υπ’ όψιν μόνο τα νοικοκυριά χαμηλότερου 
εισοδήματος, το ποσοστό αυξάνεται ακόμη και στο 85%. 
 
Όπως επίσης υποστηρίζουν οι ερευνητές του CPB, τα προσωρινά μέτρα που ανακοίνωσε η  
 
Κυβέρνηση, όπως μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν επαρκούν για πολλά 
ευάλωτα νοικοκυριά. Η επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας με 800 ευρώ για τα χαμηλότερα 
εισοδήματα είναι εν μέρει μόνο αποτελεσματική ενώ πιο ελπιδοφόρες λύσεις είναι η αύξηση της 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλων παροχών και η αύξηση του κατώτατου μισθού. 
 
Η Rabobank προβλέπει «ήπια ύφεση» για την Ολλανδία  
 
Σύμφωνα με την ολλανδική Rabobank, η οικονομία της Ολλανδίας θα συρρικνωθεί το τελευταίο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, σημειώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ύφεση.. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον υψηλό πληθωρισμό και το επερχόμενο 
μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, η εν λόγω τράπεζα εκτιμά ότι η ολλανδική 
οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,9% ολόκληρο το 2022, παρουσιάζοντας όμως συρρίκνωση το 
τελευταίο τρίμηνο. Και το πρώτο τρίμηνο του 2023, η οικονομία αναμένεται να σημειώσει ξανά 
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ελαφρά συρρίκνωση. Η ανάπτυξη ενδέχεται να αρχίσει ξανά το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου 
έτους, ωστόσο η Rabobank αναμένει ύφεση 0,2% για ολόκληρο το 2023.  
 
Διαβουλεύσεις εργοδοτών, συνδικάτων και Κυβέρνησης στην Ολλανδία 
 
Στο πλαίσιο των εξελίξεων που περιγράψαμε ανωτέρω, εγγράφονται και οι πυρετώδεις 
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα μεταξύ εργοδοτών, 
συνδικάτων και ολλανδικής Κυβέρνησης για μία συμφωνία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Επί 
τάπητος τίθενται η αύξηση των αποδοχών, η μείωση φόρου εισοδήματος και η παροχή αυξημένου 
βοηθήματος για κάλυψη των αυξημένων τιμών ενέργειας. 

 
Συμμετοχή του ολλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα στη βιώσιμη οικονομία 
 
Η Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Sigrid Kaag, ζητά τη συνδρομή των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στη μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία. Συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα της χώρας καλούνται έως τα τέλη του έτους να παρουσιάσουν σχέδια δράσης για τη 
συμβολή τους στη μείωση εκπομπών CO2. Εν λόγω σχέδια θα αξιολογηθούν από το Υπουργείο 
Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος και το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τη διαφάνειά τους 
και το περιεχόμενό τους, το οποίο αναμένεται να ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία του 
κυβερνητικού συνασπισμού της χώρας για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% έως το 2030, 
καθώς και για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μόνο κατά 1,5% το ίδιο έτος. Εάν, σε 
κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, η Κυβέρνηση δεν αποκλείει λήψη 
νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων.  
 
Μέσω εκθέσεων που θα υποβάλλουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη βάση κοινών και 
διαφανών κριτηρίων ως προς το τί συνιστά βιωσιμότητα, θα δίνεται η εικόνα των δανείων και των 
επενδύσεών τους και το πώς αυτά σχετίζονται με την περιορισμό εκπομπών CO2. Συνεπώς τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεώνονται να διερευνούν περισσότερο, τις εταιρείες που 
πρόκειται να χρηματοδοτήσουν.   
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