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Ο υψηλός πληθωρισμός στην Ολλανδία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2023 
 
Σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας (DNB) κ. Klaas Knot, ο υψηλός  
πληθωρισμού στην Ολλανδία θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενώ 
συνολικά εκτιμάται ότι θα διαρκέσει δύο χρόνια -αν όχι περισσότερο. Κατά τον ίδιο, ο 
πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα είναι πάνω από 4% για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος 
έτους, ενώ το ίδιο είναι πολύ πιθανόν να συμβεί και στην περίπτωση της Ολλανδίας, δεδομένου 
ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ολλανδία διαμορφώθηκε στο 7,6% σε ετήσια βάση έναντι 
5,1% στην ευρωζώνη.  
 
Ο κ. Knot χαρακτήρισε το ποσοστό πληθωρισμού «εξαιρετικά ανησυχητικό», ειδικά για άτομα με 

«μικρό προϋπολογισμό».  Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, και σε μικρότερο βαθμό των τιμών 

των τροφίμων τροφοδοτεί το ποσοστό πληθωρισμού: τον Ιανουάριο οι τιμές των τροφίμων 

αυξήθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 και της ενέργειας (φυσικό αέριο, καύσιμα, 

ηλεκτρική ενέργεια) κατά  58,4% . Εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, ο λεγόμενος 

βασικός πληθωρισμός ήταν 2,7%. 

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας είναι ο 

κ. Knot, μπορεί να κάνει λίγα για τον ενεργειακό πληθωρισμό, μπορεί να τον εμποδίσει να 

διεισδύσει στην οικονομία αυξάνοντας τα επιτόκια. Στη λογική αυτή, ο κ. Knot θεωρεί πιθανές δύο 

αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ - μία στο τέλος του τρέχοντος και μία στις αρχές του επόμενου 

έτους. Παράλληλα όμως με την αύξηση των επιτοκίων, ο Διοικητής της DNB θεωρεί απαραίτητο 

τον τερματισμό της αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων από την ΕΚΤ, καθώς θεωρεί ότι η  

πρακτική αυτή είναι «λάδι στη φωτιά» για τον πληθωρισμό.  

Ο κ. Knot επέκρινε επίσης τη γενναιόδωρη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης Rutte, βάσει 

της οποίας θα δαπανηθούν 28 δισ. € περισσότερα στο τελευταίο έτος της θητείας της, το 2025, 

από ό,τι τώρα. Οι δαπάνες θα διατεθούν μεταξύ άλλων για το κλίμα, την πολιτική αζώτου και την 

κατασκευή κατοικιών. Σύμφωνα με τον Knot, οι γενναιόδωρες δαπάνες «δεν είναι πάντα ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος» για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εναλλακτικές λύσεις, όπως η 

τιμολόγηση του CO2 και τα φορολογικά μέτρα στην αγορά κατοικίας, κοστίζουν «λιγότερο 

δημόσιο χρήμα». Δήλωσε τέλος «έκπληκτος» από το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, η Κυβέρνηση 

επιτρέπει σκόπιμα να αυξηθεί το εθνικό χρέος πέραν του ορίου του 60% του ΑΕΠ. 
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