
Scenario 1 (30% kans)
(Tijdelijk) staakt het vuren 

Scenario 2 (60% kans)
Oorlog zet door

Scenario 3 (10% kans)
Oorlog zet door en ontaardt in een internationaal conflict

Oorlog • Staakt het vuren, al dan niet tijdelijk.
• Sancties worden verlicht.
• Rusland voorlopig in geïsoleerde positie.

• Oorlog zet door en ontaardt in een langslepend 
conflict. Westerse landen steunen Oekraïne 
financieel en met wapenleveranties. Spanning met 
Rusland houdt aan en relatie met  
West-Europese landen staat onder druk.

• Oorlog ontaardt in een internationaal conflict. 
• West-Europese landen en VS raken betrokken bij conflict. 

Economische groei • Geleidelijk herstel consumenten- en 
producentenvertrouwen.

• Geleidelijk herstel problemen supply chain.
• Hoge energieprijzen hebben negatieve impact op 

koopkracht consumenten. Herstel koopkracht in 
2023 en 2024.

• Afzwakking economische groei 2022 t.o.v. eerdere 
prognoses.

• Groeiherstel in 2023 en 2024.

• Consumenten- en producentenvertrouwen onder 
druk.

• Problemen supply chain verergeren.
• Koopkracht consumenten onder druk als gevolg 

van hoge inflatiecijfers. Onduidelijk hoe snel dit 
herstelt.

• Economische groei 2022 en 2023 zwakt af t.o.v. 
eerdere prognoses door lagere consumptieve 
bestedingen, druk op bedrijfswinsten, negatieve 
impact op wereldhandel en aanhouden problemen 
in supply chains.

• Consumenten- en producentenvertrouwen verder onder 
druk.

• Problemen supply chain verergeren.
• Koopkracht consumenten sterk onder druk.
• Economische groei zwakt af. West-Europese economieën 

belanden in recessie door afname consumptieve 
bestedingen en bedrijfsinvesteringen en negatieve 
impact op wereldhandel.

Overheidsfinanciën • Hogere defensie-uitgaven en minder snelle 
afbouw van schuldpositie centrale overheden.

• Stijging van defensie-uitgaven
• West-Europese landen zullen afbouw van 

schuldpositie vertragen.

• Fors hogere defensie-uitgaven.
• Verslechtering schuldpositie overheden.

Inflatie • Daling van grondstoffenprijzen. 
• Geleidelijk herstel problemen supply chain zorgen 

in 2023 en 2024 voor lagere inflatie. 
• Inflatoire druk is in 2022 hoog en neemt in 2023 

en 2024 af.

• Hoge / verder oplopende prijzen grondstoffen, 
industriële metalen en industriële metalen. 

• Problemen supply chain houden aan.
• Inflatoire druk houdt aan in 2022 en 2023.

• Hoge / verder oplopende prijzen grondstoffen, 
industriële metalen en industriële metalen. 

• Problemen supply chain verergeren en inflatoire druk 
blijft hoog.

Rente • Geleidelijk oplopende lange rente Europa en VS.
• Beleidsrente Fed in 2022 omhoog.
• Beleidsrente ECB in 2023 omhoog.

• Lange rente Europa zijwaarts tot licht hoger. 
Wellicht voortzetting steunaankopen Europa. 
Lange rente VS loopt geleidelijk op.

• Beleidsrente Fed in 2022 omhoog.
• Beleidsrente ECB vooralsnog laag.

• Flight to quality zorgt op voor hogere obligatiekoersen 
en lage rentes. 

• Fed zal naar verwachting voorlopig doorgaan met 
verhogen beleidsrente. ECB zal voorlopig niets doen.

Asset classes • Opluchting op financiële markten.
• Hogere aandelenkoersen, lagere obligatiekoersen, 

hogere rentes en lagere grondstoffenprijzen.

• Korte termijn: aandelen zijwaarts tot licht lager. 
Obligatiekoersen zijwaarts tot licht hoger. 
Grondstoffenprijzen omhoog.

• Lange termijn: herstel aandelenkoersen. 
Obligatiekoersen omlaag. Grondstoffenprijzen 
lager.

• Lagere aandelenkoersen. 
• Rentes omlaag als gevolg van flight to quality en 

obligatiekoersen omhoog. 
• Grondstoffenprijzen hoger.


