
Σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεση του Γραφείου 
Ανάλυσης Οικονομικής 
Πολιτικής (Netherlands 
Bureau for Economic 
Policy Analysis - CBP ) 
συμβουλευτικού οργά-
νου της Κυβέρνησης σε 
θέματα άσκησης οικο-
νομικής πολιτικής,  η 
ολλανδική οικονομία 
έχει αναδυθεί δυναμικά 
από την κρίση του κο-
ρωνοϊού, αλλά η δυνα-
μική αρχίζει τώρα να 
κινείται προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Όλο 
και περισσότερα νοικο-
κυριά αισθάνονται τον 
αρνητικό οικονομικό 
αντίκτυπο του υψηλού 
πληθωρισμού, ο οποίος 
αναμένεται να ανακόψει 
την ανάπτυξη της κατα-
νάλωσης στα επόμενα 
τρίμηνα. 

Μετά την ισχυρή οικο-
νομική ανάκαμψη από 
την κρίση του κορωνοϊ-
ού, η ανάπτυξη πλέον 
επιβραδύνεται καθώς ο 
πληθωρισμός ασκεί πίε-
ση στις δαπάνες των 
νοικοκυριών. Η υψηλή 
ανάπτυξη του περασμέ-
νου τριμήνου και του 
τέλους του περασμένου 
έτους έχει ως αποτέλε-
σμα υψηλό ρυθμό ανά-
πτυξης 4,6% για το 
2022, ωστόσο η κατά-
σταση αρχίζει τώρα να 
κινείται προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Η 
ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και οι ανατα-
ραχές λόγω της κρίσης 
της πανδημίας έχουν 
οδηγήσει σε απότομη 
αύξηση του πληθωρι-
σμού. Ειδικότερα, η ρα-
γδαία άνοδος των τιμών 

της ενέργειας έχει αρνη-
τικό οικονομικό αντίκτυ-
πο σε σημαντικό αριθμό 
νοικοκυριών. Ως αποτέ-
λεσμα, η αύξηση της 
κατανάλωσης αναμένε-
ται να ανακοπεί τα επό-
μενα τρίμηνα.  

Ο πληθωρισμός και η 
σχετική αβεβαιότητα - 
καθώς οι Κεντρικές Τρά-
πεζες αυξάνουν τα επι-
τόκια για να αναχαιτί-
σουν τον πληθωρισμό - 
επιβραδύνουν την οικο-
νομική ανάπτυξη σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Η επι-
δείνωση των οικονομι-
κών προοπτικών, σε 
εθνικό και σε διεθνές 
επίπεδο, επηρεάζει αρ-
νητικά τις επενδύσεις. 
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  2020 2021 2022 2023 

          

Αύξηση ΑΕΠ % 3,9 4,9 4,6 1,1 

Ανεργία ως ποσοστό % εργατικού δυναμικού 4,9 4,2 3,4 3,9 

Πληθωρισμός % 1,3 2,7 9,9 4,3 

Αύξηση κατανάλωσης % 2,5 0,3 -6,8 0,6 

Δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ % -3,7 -2,6 -0,9 -1,1 

Κύριοι οικονομικοί δείκτες  



Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ολλανδίας, το Ακαθά-
ριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 
2,6% το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022 σε σύγκριση με 
το πρώτο τρίμηνο και 
5,3% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 

2021. Περισσότερο στην 
οικονομική ανάπτυξη συ-
νέβαλαν οι εξαγωγές και οι 
επενδύσεις σημειώνοντας 
άνοδο σε ετήσια βάση  5,6 
% και 5,2% αντίστοιχα. 
Επίσης οι εξαγωγές και οι 
εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 2,7% και 1,6% αντί-

στοιχα. Επιπλέ-
ον, τα νοικοκυ-
ριά ξόδεψαν 
0,9% περισσότε-
ρο από το 1ο 
τρίμηνο του 
2022, τον δε 
Ιούλιο 5,2% πε-
ρισσότερο από 
τον προηγούμε-
νο μήνα.  Ορια-
κή άνοδο παρου-
σίασαν οι κρατι-
κές δαπάνες.   

Τα στοιχεία για την ανά-
πτυξη για την περίοδο 
Απριλίου- Ιουνίου είναι 
εντυπωσιακά, δεδομένων 
των κακών οιωνών για τις 
οικονομίες της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ λόγω των 
συνεπειών της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία. 
Εκπρόσωπος της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Ολλαν-
δίας δήλωσε τον Ιούνιο 
ότι «η οικονομική ανάπτυ-
ξη θα μπορούσε ουσιαστι-
κά να σταματήσει. Εάν η 
παροχή ρωσικού φυσικού 
αερίου διακοπεί απότομα, 
η ολλανδική οικονομία θα 
εισέλθει σε φάση συρρί-
κνωσης».                                                                                    

οικογένεια η οποία κατα-
ναλώνει 3.000 KW ρεύμα-
τος και 1.000 κ.μ. φυσικού 
αερίου πληρώνει τώρα 
περίπου 5.100 ευρώ σε 
ετήσια βάση, ήτοι  3.900 
ευρώ περισσότερο από 
ό,τι πριν από ένα χρόνο. 

Οι αυξήσεις τιμών δεν ε-
πηρεάζουν μόνο τα χαμη-
λότερα εισοδήματα αλλά 
ανησυχίες εκφράζονται και 
για επιπτώσεις στα νοικο-
κυριά με υψηλότερα εισο-
δήματα, τα οποία υπερβαί-
νουν το εισοδηματικό όριο 
που έχει τεθεί για τη λήψη 
ενεργειακού επιδόματος.  

Πολλά νοικοκυριά υποτι-
μούν την επικείμενη μείω-
ση του διαθέσιμου εισοδή-
ματός τους επειδή εξακο-
λουθούν να επωφελούνται 
από ετήσια συμβόλαια με 
σχετικά ευνοϊκές τιμές. To 
ήμισυ των καταναλωτών 
έχει σταθερό συμβόλαιο, 
σύμφωνα με στοιχεία της 
ρυθμιστικής αρχής ACM. 
Όταν όμως λήγουν αυτά 

Ολλανδοί ειδικοί στον το-
μέα της ενέργειας εκφρά-
ζουν φόβους ότι η απότο-
μη αύξηση των τιμών φυ-
σικού αερίου και ηλεκτρι-
κής ενέργειας θα προκαλέ-
σει μεγάλο οικονομικό σοκ 
στην Ολλανδία, την 
έκταση του οποίου δεν 
έχει γίνει πλήρως κατανο-
ητή. Υποστηρίζουν ότι, 
παρόλο που η τιμή του 
φυσικού αερίου έχει πλέον 
επταπλασιαστεί σε σύγκρι-
ση με πριν από ένα έτος 
και ενώ χώρες όπως η 
Γαλλία και το Βέλγιο έχουν 
λάβει έκτακτα μέτρα, φαί-
νεται ότι οι κάτοικοι της 
Ολλανδίας δεν έχουν ακό-
μη συνειδητοποιήσει ότι 
πρόκειται να πληγούν ι-
διαίτερα από την ενεργεια-
κή κρίση. 

Στην Ολλανδία η τιμή του 
φυσικού αερίου είναι σχε-
δόν διπλάσια από τον μέ-
σο ευρωπαϊκό όρο. Μόνο 
στη Σουηδία οι καταναλω-
τές πληρώνουν περισσότε-
ρα. Μια μέση ολλανδική 

τα συμβόλαια, η κατάστα-
ση προβάλλει 
«απελπιστική», καθώς οι 
νέες, υψηλές τιμές, δεν 
είναι πλέον προσιτές. Ση-
μειώνεται ότι σύμφωνα με 
το διαφαινόμενο «μαύρο» 
σενάριο, θα υπάρξουν 1,2 
εκ. νοικοκυριά που δεν θα 
είναι σε θέση να πληρώ-
σουν τους λογαριασμούς 
τους. 

 

Η ολλανδική αντιπολίτευ-
ση ζητά από την Κυβέρνη-
ση της χώρας να λάβει 
επιπλέον μέτρα για να α-
ποτρέψει μια πιθανή κοι-
νωνική κρίση, επεκτείνο-
ντας κατ’ αρχάς τη χορή-
γηση του εφάπαξ ενεργει-
ακού επιδόματος των 
1.300 ευρώ, το οποίο ει-
σήχθη εφέτος, ώστε να 
συμπεριλάβει ευρύτερο 
μέρος του πληθυσμού. 

«Ανέλπιστη» αύξηση ολλανδικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο  
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Η Tata Steel έχει υπο-
γράψει συμβόλαια για 
σχεδιασμό  νέο εργο-
στάσιο στο IJmuiden 
που θα παράγει χάλυβα 
με χρήση υδρογόνου. Η 
μητρική εταιρεία στην 
Ινδία υποστηρίζει την 
επένδυση ύψους 65 ε-
κατ. € και η βιώσιμη 
παραγωγή χάλυβα στην 
Ολλανδία θα είναι πραγ-
ματικότητα.  

Η εν λόγω εταιρεία είναι  
ο μεγαλύτερος εκπο-
μπός άνθρακα στην Ολ-
λανδία και αποφάσισε 
να χρησιμοποιήσει υ-
δρογόνο για την παρα-
γωγή χάλυβα, μετά από 
κοινωνική και πολιτική 
πίεση. Η προηγουμένως 
επιλεγμένη τεχνική μεί-
ωσης του CO2 με απο-
θήκευσή του σε κενά 
κοιτάσματα αερίου στη 
Βόρεια Θάλασσα καταρ-
γήθηκε. Η Tata Steel 
θέλει να καταργήσει 
πλήρως την χρήση 
άνθρακα έως το 2045. 

Η νέα μονάδα υδρογό-
νου χάλυβα πρόκειται 
να λειτουργήσει το 
2030, αντικαθιστώντας 
μία από τις δύο υπάρ-
χουσες υψικάμινους και 
πρόκειται να ακολουθή-
σουν  περισσότερες μο-
νάδες.  

Τελικά, η εταιρεία θα 
καταργήσει σταδιακά 
την παραδοσιακή παρα-
γωγή χάλυβα σε υψικά-
μινους το 2037, χρονο-
διάγραμμα που βρίσκει 
όμως αντίθετους τους 
κατοίκους  της περιο-
χής, που θέλουν η Tata 
Steel να παράγει 
«καθαρά»  το συντομό-
τερο δυνατό. Τα τελευ-
ταία χρόνια, το Εθνικό 
Ινστιτούτο Δημόσιας 
Υγείας και Περιβάλλο-
ντος (RIVM) έχει δημο-
σιεύσει κριτικές εκθέσεις 
σχετικά με τις υψηλές 
εκπομπές, μεταξύ 
άλλων, καρκινογόνων 
ουσιών της Tata Steel. 

Υπάρχουν ακόμη πολλά 
που πρέπει να γίνουν 
πριν ο πράσινος χάλυ-
βας γίνει πραγματικότη-
τα στην Ολλανδία, ανα-
φέρει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας. Η 
πιθανότητα επιτυχίας 
εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη διαθεσι-
μότητα υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές ε-
νέργειας. Εάν αυτό δεν 
παράγεται σε μεγάλη 
κλίμακα στην χώρα έως 
το 2030, το εργοστάσιο 
θα πρέπει να λειτουργεί 
με φυσικό αέριο. 

Τον περασμένο μήνα, 
τα στοιχεία της TKI 
New Gas έδειξαν ότι ο 
αριθμός των έργων 
πράσινου υδρογόνου 
στην Ολλανδία αυξήθη-
κε κατά περισσότερο 
από 25% το περασμένο 
έτος.  

 

Η πλέον ρυπαίνουσα βιομηχανίας της χώρας κινείται προς την παραγωγή χάλυβα με υδρογόνο 

ήταν σχεδόν 90% υψη-
λότερο από ό,τι πέρυσι. 

Το προηγούμενο μηνιαί-
ο ρεκόρ ιστορικά χρονο-
λογείται από το 1975 
(11,1 %) Οσον αφορά 
επιδόσεις του πληθωρι-
σμού σε ετήσια βάση,  
τελευταία φορά που το 
ετήσιο ποσοστό ξεπέρα-
σε το 10% ήταν το 
1945.  

Οικονομικοί αναλυτές  
για τον Σεπτέμβριο και 
τον Οκτώβριο, αναμέ-
νουν υψηλά ρεκόρ από 
14% έως 15% και  θα 
κατόπιν υα ακολουθήσει 
κάμψη  

Η Ολλανδία είναι μία 
από τις χώρες της ευ-
ρωζώνης με τον υψηλό-

τερο πληθωρισμό,. Στο 
γειτονικό Βέλγιο και την 
Γερμανία, οι τιμές αυξή-
θηκαν 10 και 8,8% α-
ντίστοιχα σε διάστημα 
ενός έτους. Η Γαλλία 
υστερεί με 6,5%. Τα 
κράτη της Βαλτικής βρί-
σκονται στο προβάδι-
σμα εδώ και αρκετό και-
ρό και τον Αύγουστο 
σημείωσαν ποσοστά 
πληθωρισμού άνω του 
20%. 

Ο  πληθωρισμός αυξή-
θηκε περαιτέρω τον Αύ-
γουστο στο άνευ προη-
γουμένου 13,6% σε 
ετήσια βάση.  Εν λόγω 
αύξηση αποδίδεται  
στην απότομη αύξηση 
των τιμών  φυσικού αε-
ρίου. Τον Μάρτιο κατα-
γράφηκε το προηγούμε-
νο ρεκόρ 11,7%  και 
κατόπιν  ο πληθωρισμός 
υποχώρησε ελαφρώς 
λίγο κάτω από το 10%, 
ωστόσο αυτή η τάση 
διακόπηκε τον περασμέ-
νο μήνα. Το μέσο επίπε-
δο τιμών στην Ολλανδία 
τον Ιούλιο ήταν 11,6% 
υψηλότερο από ό,τι 
πριν από ένα χρόνο. 
Τον Αύγουστο, το συ-
νολικό κόστος ενέργει-
ας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των καυσίμων, 
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Νέο ρεκόρ πληθωρισμού 13,6% τον Αύγουστο 

https://www.statista.com/statistics/276708/inflation-

rate-in-the-netherlands/ 

https://www.dw.com/en/tata-steel-hit-by-dutch-

criminal-probe/a-60638497 
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ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

        Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Αύγουστο 2022—Δείκτης ΑΕX   

Διεύθυνση: 
Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, 
The Netherlands  
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 
09.00 - 17.00  
 
Τηλέφωνο: 
(0031 70) 356 1199  
 
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
ecocom-hague@mfa.gr  
 
Ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr  

Δείκτης  τιμών φυσικού αερίου TFF ((Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) όπως διαμορφώθη-
κε στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ τον Αύγουστο καθώς και το τρίμηνο Ιουνίου—Αυγούστου. 

Το TTF είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών που λειτουργεί στα πλαίσια του ICE – ndex Exchange στο 
Άμστερνταμ. Αποτελεί σημείο αναφοράς για την χονδρική τιμή αγοράς φυσικού αερίου, δηλαδή την τιμή 
αγοράς LNG, καθώς και την τιμή του φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών. Η διαπραγμάτευση και 
η εκκαθάριση του TTF γίνεται σε €/MWh.  (Πηγή:  www.liberla.gr)  

www.barchart.com 
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