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Χάγη, 28 Ιανουαρίου 2020
Εκτίμηση για αύξηση δημοσίου χρέους Ολλανδίας άνω του ορίου του 60% του
ΑΕΠ
Σύμφωνα με επιστολή του υπουργού Οικονομικών Wopke Hoekstra προς το Κοινοβούλιο, το 2021
το δημόσιο χρέος της Ολλανδίας είναι πιθανό να υπερβεί το όριο της ΕΕ του 60% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο υπουργός κάνει λόγο για μια «πρόχειρη εκτίμηση», της
οποίας οι λεπτομέρειες θα πρέπει περαιτέρω να υπολογιστούν από τον συμβουλευτικό φορέα του
κράτους, το Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (Centraal Planbureau).
Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, η κυβέρνηση εκτιμούσε ότι το δημόσιο χρέος θα παρέμενε
οριακά εντός του κριτηρίου του 60% του ΑΕΠ. Ωστόσο, λόγω της νέας δέσμης μέτρων στήριξης
των επιχειρήσεων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αυτό θεωρείται μάλλον ανέφικτο.
Σύμφωνα με τον νέο, ενδεικτικό προϋπολογισμό, η Κυβέρνηση πρόκειται να δαπανήσει συνολικά
περισσότερα από 60 δισ. ευρώ για τα μέτρα ενίσχυσης λόγω πανδημίας με αποτέλεσμα το τρέχον
έτος το δημόσιο χρέος να διαμορφωθεί στο 61,3% του ΑΕΠ .
Εκτός από το «πακέτο» στήριξης, τα τρέχοντα αυστηρά και εκτεταμένα μέτρα έναντι του
κορωνοϊου επιβαρύνουν επίσης το Υπουργείο Οικονομικών. Το κράτος έχει λιγότερα φορολογικά
έσοδα, επειδή έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να
ζητήσουν αναβολή καταβολής φόρων. Ο κ. Hoekstra αναφέρει στην επιστολή του ότι αναμένει
ότι οι αναβαλλόμενοι φόροι θα καταβληθούν αργότερα.
Περαιτέρω, ο Υπουργός ανέφερε ότι η οικονομική διευθέτηση της υπόθεσης των οικογενειακών
επιδομάτων (ως προς τα οποία είχαν σημειωθεί κρατικές παρατυπίες στο παρελθόν και πλέον
αναμένεται να υπάρξει αποκατάσταση των αδικηθεισών οικογενειών) συνιστά νέο στοιχείο
κόστους και απομένει να υπολογιστεί η δαπάνη της πλήρους αποζημίωσης των πληγέντων γονέων
και της ακύρωσης των χρεών τους.
Πρόχειρη εκτίμηση για το δημόσιο χρέος (EMU-χρέος)
σε δισ. €
Χρέος - εκτίμηση Νοεμβρίου
Συνέπειες λήψης μέτρων για τακτικές δαπάνες
Επέκταση δέσμης μέτρων στήριξης της 21 Ιαν.
Αναβολή καταβολής φόρου
Προηγούμενες μεταλλάξεις κορωνοϊού
Σύνολο επιβάρυνσης προϋπολογισμού
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