
Το δημόσιο χρέος της Ολλανδίας κατά το 2017 κάτω από το στόχο της ΟΝΕ. 

Για πρώτη φορά από το 2008, τα δημόσια οικονομικά της Ολλανδίας - 

συμπεριλαμβανομένων τόσο του δημόσιου ελλείμματος όσο και του δημόσιου χρέους - 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2017, το 

δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 416 δις ευρώ ή 56,7% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος ήταν 

61,8% του ΑΕΠ το 2016. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, το 

δημόσιο χρέος των χωρών της ευρωζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.  

Το ολλανδικό δημόσιο χρέος  μειώθηκε κατά 18 δις ευρώ το 2017. Η κυβέρνηση   πέτυχε 

πλεόνασμα 8 δις ευρώ το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά υψηλό. 

Στη μείωση του δημόσιου χρέους το 2017 δεν συνέβαλε μόνον το πλεόνασμα. Το 

ολλανδικό δημόσιο έλαβε επίσης έσοδα από την πώληση μετοχών, 

συμπεριλαμβανομένων των μετοχών της ABN AMRO (τράπεζα) και της ASR 

(ασφαλιστική εταιρεία), καθώς και του διακανονισμού συμβάσεων παραγώγων, ύψους 

άνω των 8 δις ευρώ.  Όπως και το πλεόνασμα, αυτά συνέβαλαν στη μείωση του δείκτη 

ακαθάριστου χρέους κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η αύξηση του ΑΕΠ είχε επίσης 

σημαντικό αντίκτυπο καθώς οδήγησε σε μείωση της σχέσης του δημόσιου χρέους προς 

το ΑΕΠ κατά σχεδόν 3%. 

Το πλεόνασμα που πέτυχε η κυβέρνηση το 2017, ύψους 8 δις ευρώ, ήταν εξαιρετικά 

υψηλό και ισοδυναμεί με το 1,1% του ΑΕΠ. Κατά το προηγούμενο έτος, το πλεόνασμα 

ανήλθε στο 0,4% του ΑΕΠ.  Η Ολλανδία συμμορφώθηκε με το κριτήριο του ορίου 3% 

του ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013. 

Τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πέτυχαν 

πλεόνασμα το 2017 για πρώτη φορά σε δέκα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η τοπική 

αυτοδιοίκηση είχε έλλειμμα άνω του 1 δις ευρώ, έναντι μικρού πλεονάσματος που 

καταγράφηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Οι κρατικές εισφορές προς στην τοπική αυτοδιοίκηση 

υπολείπονται των αυξημένων δαπανών. 

Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών κατά το 2017 οφειλόταν κυρίως στην αύξηση 

των εσόδων από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά ήταν σχεδόν 13 δις 

ευρώ υψηλότερα από ότι το 2016. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από φόρους 

μισθών και εισοδήματος. Άλλα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν παράλληλα με την 

οικονομική ανάπτυξη. Οι φόροι π.χ. στα νέα αυτοκίνητα αυξήθηκαν σχετικά έντονα, 

σχεδόν κατά 30% . Η φορολογική επιβάρυνση  ανήλθε στο 38,5%, ελαφρώς υψηλότερη 

από ό,τι το προηγούμενο έτος.  

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά το 

2017, από 300 έως 307 δις ευρώ για την περίοδο 2010-2016 σε 312 δις ευρώ το 2017, 

περίπου 7 δις ευρώ υψηλότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, οι δημόσιες 

επενδύσεις αυξήθηκαν έντονα, κατά περισσότερο από 5%.  Οι δαπάνες για παροχές και 

περίθαλψη - η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης - αυξήθηκαν 

κατά 2% περίπου. Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά λίγο περισσότερο από 2% , όπως και πριν 

από ένα χρόνο. Οι δαπάνες για τόκους συνέχισαν την πτώση τους, όπως και τα 

προηγούμενα έτη γεγονός που οδήγησε στην εξοικονόμηση ύψους περίπου 0,8 δις ευρώ. 

https://www.cbs.nl/en-gb/artikelen/nieuws/2018/13/dutch-public-debt-now-also-below-emu-target/fiscal-burden


 
 

2015 2016* 2017 1st quarter* 2017 2nd quarter* 2017 3rd quarter* 2017 4th quarter* 2017* 

Key figures (million euros) 

Revenue 

Total revenue mln euro 292,740 307,822 81,534 79,430 74,197 84,868 320,029 

Taxes mln euro 156,300 165,634 48,352 45,847 39,654 46,373 180,226 

Social security contributions mln euro 96,426 104,253 24,249 24,478 25,751 27,780 102,258 

Sales of goods and services mln euro 17,448 17,610 4,274 4,138 4,209 4,998 17,619 

Other mln euro 22,566 20,325 4,659 4,967 4,583 5,717 19,926 

Expenditure 

Total expenditure mln euro 306,759 305,249 76,302 81,013 75,362 79,338 312,015 

Compensation of employees mln euro 59,651 60,974 13,889 17,195 14,028 17,243 62,355 

Use of goods and services mln euro 41,988 40,866 10,325 10,050 10,316 10,878 41,569 

Social benefits mln euro 144,962 148,269 36,577 40,936 36,771 36,512 150,796 

Gross fixed capital formation mln euro 24,510 24,498 5,781 6,011 7,086 6,874 25,752 

Other mln euro 35,648 30,642 9,730 6,821 7,161 7,831 31,543 

Balance of the general government sector mln euro -14,019 2,573 5,232 -1,583 -1,165 5,530 8,014 

Government debt (EMU) mln euro 441,401 434,205 422,638 420,688 412,391 416,067 416,067 

Final consumption of general government mln euro 171,677 173,682 42,701 46,068 42,763 46,289 177,821 

Key figures (% of GDP) 

Revenue 

Total revenue % of GDP 42.8 43.8 44.0 43.7 43.6 43.7 43.7 

Taxes % of GDP 22.9 23.6 24.2 24.1 24.0 24.6 24.6 

Social security contributions % of GDP 14.1 14.8 14.5 14.4 14.4 13.9 13.9 

Sales of goods and services % of GDP 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 

Other % of GDP 3.3 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 

Expenditure 

Total expenditure % of GDP 44.9 43.4 43.0 42.6 42.4 42.6 42.6 

Compensation of employees % of GDP 8.7 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 

Use of goods and services % of GDP 6.1 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 

Social benefits % of GDP 21.2 21.1 21.0 20.8 20.7 20.6 20.6 

Gross fixed capital formation % of GDP 3.6 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 

Other % of GDP 5.2 4.4 4.1 4.0 3.9 4.3 4.3 

Balance of the general government sector % of GDP -2.1 0.4 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 

Government debt (EMU) % of GDP 64.6 61.8 59.5 58.6 56.9 56.7 56.7 

Final consumption of general government % of GDP 25.1 24.7 24.6 24.5 24.4 24.3 24.3 



Tax burden % of GDP 37.0 38.4 38.7 38.5 38.5 38.5 38.5 

Final consumption, volume changes % -0.2 1.2 1.2 1.1 1.4 0.9 1.2 

Labour input 1,000 fte jobs 970.9 967.1 . . . . 

 



Source: CBS 

 


