
Αποτελέσματα του κρατικού προϋπολογισμού το 2018. 

 

Η ολλανδική κυβέρνηση πέτυχε πλεόνασμα ύψους 11 δις ευρώ το 2018, που αντιστοιχεί 

στο 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Το δημόσιο χρέος μειώθηκε, 

όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, κατά 11 δις ευρώ το 2018 και έφθασε στο 52,4% του 

ΑΕΠ έως το τέλος του 2018. Σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

ανώτατο όριο του ελλείμματος προς το ΑΕΠ πρέπει να είναι 3% και το μέγιστο ποσοστό 

χρέους το 60% του ΑΕΠ. 

Από το 2013, η Ολλανδία δεν έχει υπερβεί το όριο του 3% του ελλείμματος. Το 2018, η 

ολλανδική κυβέρνηση πέτυχε πλεόνασμα του προϋπολογισμού για δεύτερη συνεχή 

χρονιά. Το πλεόνασμα που επιτεύχθηκε τελικά είναι σημαντικά υψηλότερο από τις 

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών που προέβλεπε πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ. 

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε κάτω από το ανώτατο όριο που θέτει η Ε. Ένωση το 2017. 

Αφού έφθασε σε υψηλά επίπεδα το 2014 (67,9%), ανήλθε στο 52,4% στα τέλη του 2018. 

(405 δις ευρώ ή πάνω από 23.000 ευρώ κατά κεφαλήν). 

Τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% (337 δις ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων 

φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

μέρος των κρατικών εσόδων. Οι φόροι και η κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκαν στο 38,4% 

του ΑΕΠ.  

Η αύξηση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών κατά 14 δις ευρώ πέρυσι 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη είσπραξη του ΦΠΑ, του φόρου εταιρειών και των φόρων 

εισοδήματος. Μία σχετικά έντονη αύξηση (άνω του 10%) παρατηρήθηκε στα έσοδα από 

τη φορολόγηση των μερισμάτων, στην πρόσθετη επιβάρυνση των λογαριασμών 

κατανάλωσης ενέργειας, στον φόρο επί των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, στους ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης επί του καπνού, στη φορολογία των αυτοκινήτων και στη 

φορολόγηση των στοιχημάτων και των τυχερών παιχνιδιών. Η αύξηση αυτή 

πραγματοποιήθηκε εν μέρει με προσαρμογές των διαφόρων φορολογικών συντελεστών.  

Τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 775.000.000 ευρώ τα οποία κατέβαλε η 

ολλανδική τράπεζα ING μετά από διακανονισμό επειδή κατηγορήθηκε για παραβίαση 

του νόμου «περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Συγχρόνως, η μείωση της 

εξόρυξης φυσικού αερίου από το Γκρόνινγκεν είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των 

εσόδων από κατά 0,7 δις Ευρώ. 

Το 2018, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,1% (326 δις ευρώ). Οι δαπάνες ήταν 

σταθερές για μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2010 αλλά αυξήθηκαν αισθητά το 2017 

(αύξηση περίπου 5 δις ευρώ) και κατά 13 δις ευρώ το 2018. Η κυβέρνηση ήταν 

υποχρεωμένη να καταβάλει 1,5 δις ευρώ περισσότερα σε συνεισφορές στην Ε. Ένωση 



και επίσης κατέβαλε περισσότερα για την διεθνή συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, τα 

έξοδα τόκων συνέχισαν να μειώνονται, όπως και οι δαπάνες κοινωνικών παροχών και 

επιδομάτων ανεργίας.  

Ενώ η κεντρική κυβέρνηση και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης εμφάνισαν 

πλεονάσματα, το έλλειμμα των δήμων και της επαρχιακής κυβέρνησης πέρυσι ανήλθε σε 

0,7 δις ευρώ, ελαφρώς υψηλότερο από το 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Government Finance Statistics; key figures 

 

 Periods 

  

 Topic 

  

2016 2017* 2018* 

Key figures (million euros) 

Government revenue million euros 308,843 322,224 337,389 

Government expenditure million euros 308,695 313,265 326,041 

Balance of the general government sector million euros 148 8,959 11,348 

Government debt (EMU) million euros 438,418 419,778 405,428 

Fiscal burden million euros 268,941 282,465 296,751 

Final consumption of general government million euros 174,842 178,697 185,612 

Memorandum items (million euros) 

Government revenue seasonal adjusted million euros 

   
Government expenditure seasonal adjusted million euros 

   
Balance of GG sector seasonal adjusted million euros 

   
Net saving million euros 3,495 10,726 15,813 

Net saving and capital transfers million euros 425 9,362 12,530 

Natural gas revenue million euros 2,698 2,824 2,433 

Key figures (% of GDP) 

Government revenue % of GDP 43.6 43.7 43.6 

Government expenditure % of GDP 43.6 42.5 42.2 

Balance of the general government sector % of GDP 0.0 1.2 1.5 

Government debt (EMU) % of GDP 61.9 57.0 52.4 

Fiscal burden % of GDP 38.0 38.3 38.4 

Final consumption of general government % of GDP 24.7 24.2 24.0 

Memorandum items (% of GDP) 

Government revenue seasonal adjusted % of GDP 

   
Government expenditure seasonal adjusted % of GDP 

   
Balance of GG sector seasonal adjusted % of GDP 

   
Net saving % of GDP 0.5 1.5 2.0 

Net saving and capital transfers % of GDP 0.1 1.3 1.6 

Natural gas revenue % of GDP 0.4 0.4 0.3 

Labour input of government employees 

Persons 1,000 persons 1,096 1,087 . 

Fte jobs 1,000 fte jobs 956 950 . 

Hours worked million hours 1,518 1,502 . 

 Source: CBS 
 


