
Προϋπολογισμός Ολλανδίας για το 2019. 

Τα κυριότερα σημεία του προϋπολογισμού για το 2019 που κατέθεσε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων την 18η Σεπτεμβρίου τ.ε. ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Wopke 

Hoekstra είναι τα εξής: 

Το 2019 η ολλανδική οικονομία θα αυξηθεί κατά 2,6% ενώ το πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού θα ανέλθει στο 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το επόμενο έτος, 

το δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 6 δις ευρώ ( 49,6% του ΑΕΠ). Η ανεργία θα μειωθεί στο 

3,5% το 2019 - το χαμηλότερο επίπεδο από το 2001.  

Η οικονομία της χώρας παρουσιάζει καλές επιδόσεις και για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση 

λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, ειδικά για εκείνους με χαμηλό ή 

μεσαίο εισόδημα. Η αγοραστική δύναμη θα αυξηθεί το 2019 λόγω τόσο των αυξανόμενων 

μισθών όσο και των χαμηλότερων φόρων επί της εργασίας. Παρά τον υψηλότερο 

πληθωρισμό, η αγοραστική δύναμη αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το επόμενο έτος, 

ωφελώντας όλες τις ομάδες του πληθυσμού. 

Εξόρυξη φυσικού αερίου στο Groningen 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει ασφαλέστερη την επαρχία του Groningen και σκοπεύει 

να επενδύσει τουλάχιστον 1 δις ευρώ στο “Ταμείο για το Μέλλον του Groningen”. Το κόστος 

περικοπής των εξαγωγών φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 300 εκ. ευρώ το 2019 και σε 1,5 δις 

ευρώ το 2023. Στα τέλη του 2017, η Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) και 

η Energie Beheer Nederland (ΕΒΝ), ανεξάρτητη επιχείρηση που ανήκει εξ ολοκλήρου στο 

ολλανδικό δημόσιο, δεσμεύτηκαν τουλάχιστον για 1,4 δις ευρώ για την κάλυψη των αιτήσεων 

αποζημίωσης και του προγράμματος ενίσχυσης των κτιρίων. Το κόστος αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερα έσοδα φυσικού αερίου για την κεντρική κυβέρνηση. (σημειώνεται ότι 

η παραγωγή αερίου στην περιοχή Groningen προκαλεί σεισμούς που επηρεάζουν την 

καθημερινή ζωή των κοινοτήτων που ζουν στην περιοχή. Στις 16 Αυγούστου 2012, σημειώθηκε 

σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ). 

 

Brexit 

Για να διασφαλιστεί ότι η Ολλανδία θα προετοιμαστεί κατάλληλα για το Brexit, πάνω από 90 

εκ. ευρώ θα διατεθούν, μεταξύ άλλων, στις τελωνειακές αρχές και στην Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA). Η δημιουργία του νέου 

Υπουργείου Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας των Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας 

και Κλιματικής Πολιτικής θα απαιτεί εφάπαξ δαπάνη άνω των 60 εκ. ευρώ το 2019 για 

επιπλέον προσωπικό, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και άλλους υλικούς πόρους.  

 



Έσοδα 

Τα προβλεπόμενα φορολογικά μέτρα θα έχουν υψηλότερες φορολογικές περικοπές για τις 

επιχειρήσεις από ό,τι προβλέπεται στη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού, εν μέρει 

λόγω της κατάργησης του φόρου επί των μερισμάτων. Συνεπώς, η κυβέρνηση θα λάβει 

πρόσθετα μέτρα για να ευθυγραμμίσει τις φορολογικές περικοπές με τη συμφωνία του 

κυβερνητικού συνασπισμού. Στα επόμενα χρόνια, ο υψηλός συντελεστής φόρου εταιρειών θα 

μειωθεί κατά ελαφρώς λιγότερο από ό,τι συμφωνήθηκε: από 25% σε 22,25% αντί για 21%. 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση θα μειώσει επίσης τους φόρους επί της 

εργασίας κατά 100 εκ. ευρώ.  

 

Μέτρα κρατικών δαπανών για το 2019 

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες το 2019 κατά επιπλέον 8 δις ευρώ. Αυτά τα 

πρόσθετα κεφάλαια θα διατεθούν σε μεγάλο βαθμό ως εξής: 

εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία  -  1,9 δις ευρώ 

άμυνα (περισσότερο προσωπικό και εξοπλισμός)   - 1,2 δις ευρώ 

υποδομές   -  1 δις ευρώ 

ασφάλεια (κυρίως αστυνομία)  -  0,5 δις ευρώ 

 

Υγειονομική περίθαλψη  

Ο έλεγχος των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για το 

μέλλον. Η κυβέρνηση έχει λάβει διάφορα μέτρα, όπως οι συμφωνίες–πλαίσιο που έχει 

συνάψει το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού με τον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης. Η αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη θα είναι περίπου 2 δις 

ευρώ χαμηλότερη από την προβλεπόμενη. Παρόλα αυτά, η υγειονομική περίθαλψη θα 

συνεχίσει να είναι το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο στοιχείο των δημόσιων 

δαπανών το 2019. 

 

Μακροπρόθεσμες εξελίξεις 

Η κυβέρνηση βλέπει επίσης κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Το Brexit, η απειλή 

εμπορικών πολέμων και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε άλλα μέρη του κόσμου θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν απότομη οικονομική ύφεση και επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Για τον 

λόγο αυτόν θεωρεί απαραίτητο σε καλές εποχές να δημιουργηθούν αποθέματα για 

χειρότερους χρόνους. 


