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Δυσαρέσκεια για την οικονομική πολιτική της νέας ολλανδικής
Κυβέρνησης
Η νέα Κυβέρνηση συνασπισμού της Ολλανδίας έρχεται ήδη αντιμέτωπη, όσον αφορά στην
οικονομική πολιτική της, τόσο με την αντιπολίτευση όσο και με τη συμφωνία που είχε γίνει κατά
το δεκάμηνο διάστημα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων που εν τέλει τη συνέθεσαν.
Η εν λόγω συμφωνία συνίστατο στο ότι όλοι οι πολίτες της χώρας πρέπει να δουν την αγοραστική
τους δύναμη να βελτιώνεται.
Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου ωστόσο καθίσταται δύσκολη, μεταξύ άλλων και εξ αιτίας της
σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα (5,7% τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2020, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2003).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφοριών Προϋπολογισμού της Ολλανδίας
(Nibud), οι υψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας (αύξηση της τιμής της κατά 74,9% τον Δεκέμβριο
του 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος), οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων και ο
πληθωρισμός μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Κυρίως πλήττονται οι ηλικιωμένοι, οι
οποίοι ζουν αποκλειστικά με την κρατική βασική σύνταξη (AOW) ή με κάποια άλλη μικρή σύνταξη,
καθώς και τα άτομα που στηρίζονται στην κοινωνική πρόνοια.
Όπως λοιπόν υποστηρίζει το Nibud, σε αντίθεση με τον διακηρυχθέντα στόχο του κυβερνητικού
συνασπισμού όλοι οι Ολλανδοί χάνουν σε αγοραστική δύναμη. Το μέσο ποσό στο οποίο εκτιμάται
η εισοδηματική συρρίκνωση είναι €40 το μήνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και τα €100.
Σημειώνουμε ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε ποσοστό πληθωρισμού 3%.
Στο πλαίσιο αυτό, την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η επίμονη άρνηση
της Κυβέρνησης να αυξήσει τη σύνταξη AOW παράλληλα με την προγραμματισμένη αύξηση του
κατώτατου μισθού (κατά 7,5%), μολονότι τον Οκτώβριο του 2020 ολόκληρο το Κοινοβούλιο,
συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, συμφώνησαν ότι η AOW
θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη με τον κατώτατο μισθό.
Εκτιμάται ότι οι απαιτούμενες κρατικές δαπάνες για την προσαρμογή της AOW θα ανέρχονταν στα
€2,4 δισ. Η αντιπολίτευση καθώς και αρκετά από τα ΜΜΕ θέτουν το ερώτημα για ποιο λόγο η
Κυβέρνηση αρνείται να διαθέσει το ποσό αυτό για τη εισοδηματική βελτίωση των συνταξιούχων,
όπως επίσης περικόπτει κατά €500 εκατ. τις δαπάνες για τη ψυχική φροντίδα και αποκατάσταση
των νέων, τη στιγμή κατά την οποία σχεδιάζει να δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ σε
δράσεις λ.χ. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό του αζώτου.
Οι ανωτέρω εξελίξεις προκαλούν στην Κυβέρνηση πίεση για τη λήψη μέτρων, προκειμένου να
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διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη των Ολλανδών. Ήδη έχει αποφασισθεί η καταβολή ενεργειακού
επιδόματος €200 σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Περαιτέρω, η Κυβέρνηση υπόσχεται να
λάβει επιπλέον μέτρα την ερχόμενη άνοιξη, μολονότι προειδοποιεί ότι είναι περιορισμένες οι
δυνατότητες και οι πόροι που μπορούν να διατεθούν προκειμένου να αρχίσει εντός του 2022 να
παρατηρείται κάποια σημαντική αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης,.
Μεταξύ των δυνητικών μέτρων που εξετάζονται για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης για τα
χαμηλότερα εισοδήματα και τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβάνονται η φορολογική ελάφρυνση
για τους ηλικιωμένους και ενδεχομένως η συμπληρωματική ενίσχυση της AOW σε συνάρτηση με
τα έτη εργασίας κάθε συνταξιούχου.
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