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Oorlog Oekraïne

Economische groei

De Russische inval in Oekraïne brengt veel menselijk 
leed en onzekerheid met zich mee. Op economisch vlak 
is het belangrijkste gevolg een hogere energieprijs, 
en daarmee een nog hogere in�atie

In�atie
De extra stijging van de 
energieprijzen komt 
boven op een toch al forse 
in�atie , mede als gevolg 
van de economische 
schokken van de 
coronapandemie

Statische koopkracht

Werkloosheid Overheids�nanciën

Lagere in�atie Hogere in�atie

Corona

De wereldwijde economische schokken 
als gevolg van de coronapandemie              
          laten hun sporen na in de
          oplopende in�atie

energiekosten zullen 
zeer verschillend 
uitpakken voor 
verschillende 
huishoudens, o.a. 
a�ankelijk van hun 
energieverbruik en 
-contract 

De gevolgen van 
het arrest inzake de 
vermogensrende-
mentshe�ng zijn 
onduidelijk en 
daarom zeer 
beperkt 
meegenomen in 
deze raming

In het scenario van 
lagere in�atie keren de 
energieprijzen deze 
zomer terug naar het 
niveau van zomer 2019

In het scenario van 
hogere in�atie blijven 
de energieprijzen in 
2022 en 2023 op het 
niveau van januari 2022

Voor de 
ontwikkeling van 
de economische 
groei blij� het 
verloop van de 
coronapandemie 
relevant, maar het 
belang neemt wel af

De in�atie holt de 
koopkracht uit. 
Achter de koopkracht-
ontwikkeling gaan 
grote verschillen schuil, 
zie special topic: 
“Inflatie-ongelijkheid”,
 pagina 12
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De arbeidsmarkt blij� zeer krap Het tekort daalt in 2022 door het stoppen van de coronasteun en de 
economische groei. Door extra overheidsuitgaven zet de daling niet door
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