Προϋπολογισμός Ολλανδίας για το 2018.
Τα κυριότερα σημεία του προϋπολογισμού για το 2018 που κατέθεσε στη Βουλή των
Αντιπροσώπων την 19η Σεπτεμβρίου τ.ε. ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας
Jeroen Dijsselbloem είναι τα εξής:
Η ολλανδική οικονομία παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από ό,τι αναμενόταν (λόγω της
αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης, των εξαγωγών, των κυβερνητικών δαπανών και
των επενδύσεων) και κατά συνέπεια τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε καλύτερη
κατάσταση σε σχέση με παλιότερες εκτιμήσεις. Τα έσοδα σύμφωνα με τις προβλέψεις
του νέου προϋπολογισμού για το 2018 αναμένεται να ανέλθουν σε 285 δις ευρώ ενώ οι
δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν σε 277 δις ευρώ.
Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού που δημιουργήθηκε το 2016 θα αυξηθεί το επόμενο
έτος στο 0,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ το δημόσιο χρέος θα
μειωθεί περαιτέρω και θα ανέλθει στο 54,4% του ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
η οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται υψηλότερα έσοδα από φόρους και από
ασφαλιστικές εισφορές καθώς και στο ότι τα χαμηλά επιτόκια επιφέρουν μείωση του
δημοσίου χρέους.
Η οικονομία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,3% το 2017 και κατά 2,5% το 2018. Η
αγορά εργασίας αναπτύσσεται επίσης πιο θετικά από ό,τι αναμενόταν και η ανεργία
μειώνεται ραγδαία λόγω της αύξησης του αριθμού των θέσεων εργασίας. Η Ολλανδία
επωφελείται από το βελτιωμένο οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο
κόσμο. Ωστόσο, με την ανοικτή οικονομία της, θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερους
κινδύνους εάν υπάρξουν οικονομικές διαταραχές στην Ευρώπη και στον ευρύτερο
κόσμο.
Το Brexit, η αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής των
Ηνωμένων Πολιτειών και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε άλλα μέρη του κόσμου θα
μπορούσαν να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη στην χώρα.
Προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση μείωση των δαπανών κατά τη διάρκεια της
οικονομικής ύφεσης και να καταστεί δυνατή η ταχύτερη αντίδραση σε τυχόν μελλοντικές
κρίσεις, είναι σημαντικό να μειωθεί το χρέος περαιτέρω τώρα που η οικονομία
ανακάμπτει καθώς με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ένα περιθώριο για να αυξηθεί το χρέος
και πάλι σε περιόδους δυσκολιών, καθιστώντας έτσι λιγότερο πιθανό να απαιτηθούν
επώδυνα μέτρα λιτότητας.
Όσον αφορά στα έσοδα του προϋπολογισμού για το 2018, 87,2 δις ευρώ προβλέπονται
από έμμεσους φόρους, 83,1 δις ευρώ από άμεσους φόρους και 65,1 δις ευρώ από
εργοδοτικές εισφορές.
Όσον αφορά στις δαπάνες του προϋπολογισμού για το 2018 τα μεγαλύτερα ποσά
προβλέπονται για την Υγεία (80,4 δις ευρώ), για την Κοινωνική Ασφάλιση (79 δις ευρώ)
και για την εκπαίδευση (35,4 δις ευρώ).

Όσον αφορά στα μέτρα της κυβέρνησης για το 2018:
 Η κυβέρνηση θα παράσχει 425 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της αγοραστικής
δύναμης των ευάλωτων ομάδων έτσι ώστε και αυτοί να μπορέσουν να
συμμετάσχουν στα οφέλη από την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Αυτό
το μέτρο θα σημαίνει ότι όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι δικαιούχοι
επιδομάτων και οι συνταξιούχοι είναι σε καλύτερη θέση.
 Η κυβέρνηση θα επενδύσει επιπλέον άλλα 435 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της
ποιότητας της περίθαλψης που παρέχεται από νοσηλευτικά ιδρύματα. Το κόστος
αυτό θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ συνολικά.
 Η κυβέρνηση θα επενδύσει επιπλέον 270 εκ. ευρώ για βελτιώσεις στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για νέες συμφωνίες για τους όρους απασχόλησης
των δασκάλων. Το επόμενο έτος, θα διατεθούν επιπλέον 223 εκ. ευρώ λόγω της
αύξησης του αριθμού των μαθητών και των σπουδαστών.
 Η κυβέρνηση θα επενδύσει επιπλέον 116 εκ. ευρώ στην εθνική ασφάλεια,
παρέχοντας επιπλέον κεφάλαια για την ενίσχυση της ασφάλειας του
κυβερνοχώρου και της αντιτρομοκρατίας.
 Η κυβέρνηση θα διαθέσει επιπλέον 75 εκ. ευρώ για να εξασφαλίσει τη καλή
λειτουργία της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.
 Θα παραχωρηθούν επιπλέον 25 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της εποπτείας που
ασκείται από την Ολλανδική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των
Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA).

