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Η ολλανδική οικονομία συρρικνώθηκε το 3ο τρίμηνο και απειλείται με ύφεση 
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας (CBS), η ολλανδική οικονομία συρρικνώθηκε 
το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς το  ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2%, 
κυρίως λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι  ολλανδικές τράπεζες αναμένουν  
συρρίκνωση κατά 0,4% και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, ακολουθούμενη από περαιτέρω πτώση 
του ΑΕΠ κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2023. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
ορισμό, δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης σημαίνουν ύφεση. 

Οικονομολόγοι της CBS θεωρούν ότι το ποσοστό συρρίκνωσης δεν πρέπει να προκαλέσει άμεσα 
πανικό, δεδομένης της απόδοσης της οικονομίας νωρίτερα φέτος: Το δεύτερο τρίμηνο, η 
οικονομία σημείωσε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο. Επίσης, ευνοϊκή προκύπτει η 
σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 (αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση).  

Η συρρίκνωση του 3ου τριμήνου  αποδίδεται κυρίως στις χαμηλότερες επενδύσεις στη στέγαση και 
στις υποδομές και στην κρίση του αζώτου στη χώρα. Συνέβαλε επίσης σε αυτή το γεγονός ότι 
κάποιοι «μοχλοί» ανάπτυξης έχουν ατονήσει όπως οι κρατικές δαπάνες  και η ιδιωτική κατανάλωση 
. Από την άλλη πλευρά, θετικά έχουν συμβάλει στην οικονομία οι εξαγωγές που εξακολουθούν 
αυξάνονται, αλλά και η ανάκαμψη των τουριστικών ροών προς Ολλανδία.  

Μια ύφεση αρχίζει να πλήττει πραγματικά την οικονομία μόνο όταν αυξάνεται η ανεργία. Η αγορά 
εργασίας στην Ολλανδία εξακολουθεί να είναι «σφιχτή», ωστόσο παρατηρείται και εκεί κάποια 
οπισθοχώρηση: σύμφωνα με στοιχεία της CBS για το υπό εξέταση τρίμηνο, ο αριθμός των 
προσφερόμενων θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 17.000 και  αριθμός των ανέργων αυξήθηκε 
κατά 45.000. 

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη εμφανίζεται αρνητική για πρώτη φορά από τις αρχές του 2021. Σε 
όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών, οι επιχειρηματίες αναμένουν 
επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και μείωση της κερδοφορίας. Η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών επίσης έχει περιορισθεί, ενώ οικονομολόγοι προειδοποιούν για «συσσώρευση 
προβλημάτων πληρωμής» λόγω των υψηλών πάγιων εξόδων των νοικοκυριών και του υψηλού 
πληθωρισμού. Τέλος, κυριαρχεί γενικά μεγάλη αβεβαιότητα, την οποία εντείνουν οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
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