


Królestwo Niderlandów ma, obok Belgii i Luksemburga, najdłuższe stażem w Europie 

doświadczenia integracyjne. To powszechnie znany fakt. Nauki płynące dla Polski z tej części 

Europy to nie tyle staż historyczny, co umiejętność utrzymywania się Niderlandów w czołówce 

państw obecnej Unii Europejskiej. 

Warto śledzić funkcjonowanie systemu politycznego i działań podejmowanych 

w Królestwie Niderlandów, aby zrozumieć na czym polega sukces sterników tego państwa. 

Zebrane tam doświadczenia (niektóre z nich), z łatwością można przenieść na polski grunt. Na ich 

podstawie da się również prześledzić skutki działań społecznych podejmowanych przez rząd 

Królestwa Niderlandów w wyniku bardziej zaawansowanych tam procesów globalizacyjnych, 

które do Polski docierają również, ale z powodu krótkiego naszego stażu w Unii Europejskiej, nie 

mają tak doniosłych dla nas skutków. Nasilająca się obecnie polska emigracja zarobkowa do 

Królestwa Niderlandów zwiększa zainteresowanie tym krajem. Łatwość w przemieszczaniu się 

pomiędzy obydwoma krajami powoduje, że z sąsiada odległego Królestwo Niderlandów stało się 

sąsiadem bliskim a powiązania na rynku pracy i obu gospodarek wymagają pogłębienia naszej 

wiedzy o specyfice tego kraju. Odbywająca się tam debata polityczna nad kształtem 

społeczeństwa drugiej dekady XXI wieku i kierunkiem rozwoju gospodarki znajduje odbicie 

w wynikach kolejnych wyborów do parlamentu. 

Celem tego krótkiego tekstu jest wskazanie na główne trendy dyskursu politycznego 

w Królestwie Niderlandów, który uwidocznił się w wyniku wyborów we wrześniu 2012 roku oraz 

wskazanie na wypływające stąd wnioski dla Polski i Unii Europejskiej.      

I. Filary monarchii konstytucyjnej

Parlament

Parlament Holandii nosi nazwę Stany Generalne. Składa sie on z dwóch izb: 

Pierwszej Izby (Eerste Kamer) i Drugiej Izby (Tweede Kamer)

Kadencja obu izb wynosi 4 lata, a czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje 

obywatelom holenderskim od 18 roku życia.

Druga Izba Stanów Generalnych składa sie ze 150 deputowanych 

wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i proporcjonalnych. Listy 

kandydatów na deputowanych układają partie polityczne biorące udział w wyborach. 

Sposób przeliczania głosów oparty jest na ilorazie Hare.

Pierwsza Izba Stanów Generalnych składa sie z 75 deputowanych 

wybieranych przez deputowanych Stanów Prowincjonalnych na zasadzie 

proporcjonalności. Kadencja Stanów Prowincjonalnych trwa 4 lata.

Trzeci Wtorek…

Rytm życia politycznego i społecznego w Królestwie Niderlandów wyznaczają 

dwa magiczne „trzecie wtorki”. Najważniejszy z nich to Prinsjesdag – dzień książąt 



(otwarcie roku parlamentarnego). Ma on miejsce w Hadze, w każdy trzeci wtorek września. Tego 

dnia monarcha czyta mowę tronową (troonrede) zawierającą plany rządu na nadchodzący rok. 

Następnie odbywa się zgromadzenie ogólne Stanów Generalnych (Staten-Generaal), na których 

minister finansów zapoznaje rodaków z budżetem (Rijksbegroting lub Miljoenennota). Dzień ten 

ma swoją spektakularną oprawę, która ściąga do miasta tysiące turystów a na ulicę tłumnie 

wylegają dziesiątki mieszkańców Hagi. Królowa Niderlandów Beatrix, wraz z najbliższą rodziną 

przejeżdża przez miasto w Złotej Karocy (Gouden Koets) na trasie od swojego miejsca pracy 

(Paleis Noordeinde) do Sali Rycerskiej Parlamentu (Ridderzaal). Po wygłoszeniu mowy tronowej 

królowa powraca do Paleis Noordeinde, gdzie z balkonu, wraz z rodziną, pozdrawia rodaków. 

Drugi magiczny trzeci wtorek przypada na maj. Jest to tak zwany Dzień 

Odpowiedzialności przed Parlamentem (Verantwoordingsdag), w czasie którego wygłaszane jest 

sprawozdanie rządu za wykonanie budżetu w minionym roku. W 2012 roku dzień ten przypadł na 

16 maja. Ponieważ zbiegł się on z obchodzonym tu świętem Wniebowstąpienia (Hemelvaart) 

przesunięty został na 24 maja. Jednakże na stronie internetowej sprawozdanie rządu z realizacji 

zaplanowanych wydatków i przychodów, zapowiedzianych pół roku wcześniej podczas 

Prinsjesdag, znajdowały się już od 16 maja. 

Sprawozdanie ministra finansów z wykonania budżetu (het Financieel Jaarverslag van 
*het Rijk, FJR)  dotyczy minionego roku budżetowego, co w rzeczywistości jest półroczem, jaki 

upływa od trzeciego wtorku we wrześniu (prezentacji budżetu) do jego wykonania w maju. 

Pozwala to na dokonywanie korekt budżetowych w wydatkach państwa dwa razy do roku, a co za 

tym idzie, na efektywniejsze gospodarowanie środkami będącymi w dyspozycji rządu. 

Sprawozdanie to składane jest przed II Izbą Parlamentu. 

Demokratyczne wybory

I. Rząd Mark Rutte I

Pierwszy rząd Królestwa Niderlandów z premierem Markiem Rutte 

zaprzysiężony został 14 października 2010 r. Liberał Mark Rutte miał wtedy 43 lata 

a jego gabinet był pierwszym mniejszościowym rządem Niderlandów od 1945 roku. 

Rządową koalicję utworzyły wówczas dwie partie: Partia Ludowa na rzecz Wolności 

i Demokracji (VVD) i chadecka Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA, Maxime 

Verhagena) posiadająca 52 mandaty w 150-osobowym parlamencie.

Poza rządem pozostała Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, która udzielała 

mu oficjalnie poparcia. Trzy partie miały razem 76 mandatów. Był to najbardziej 

prawicowy rząd Niderlandów od wielu lat. Rutte był pierwszym liberałem na 

stanowisku premiera od 92 lat i pierwszym politykiem VVD na tym stanowisku. 

Holandię czekały m.in.. cięcia budżetowe na sumę 18 mld euro i restrykcyjna polityka 

imigracyjna.



Rządowi temu nie było jednak pisane przetrwać całą kadencję. Już 23 kwietnia 2012 roku 

Mark Rutte złożył na ręce królowej Beatrix akt dymisji. Kryzys, którego nie udało się 

przezwyciężyć nastąpił, gdy Partia Wolności (PVV), która choć nie była członkiem koalicji, 

wspierała rząd, odmówiła poparcia proponowanego przez rząd Ruttego planu cięć budżetowych. 

Oszczędności nie były jedyną kością niezgody między rządem a nacjonalistami Wildersa. 

Uniemożliwianie wdrożenia programu, który miał przynieść holenderskiemu budżetowi 14, 2 

miliardów euro oszczędności uczyniło tę koalicję pozbawioną sensu. Nowe wybory wyznaczone 

zostały na 12 września. 

II. Wybory 2012 

31 lipca 2012 roku zamknięte zostały listy kandydatów do Drugiej Izby Parlamentu 

a 2 sierpnia Rada ds. Wyborów (Kiesraad) otrzymała listę partii zgłaszających swój udział 

w wyborach. Dzień wyborów wyznaczony został na 12 września. Ponieważ wybory w Królestwie 

Niderlandów od roku 1917 roku przeprowadzane są w systemie proporcjonalnym, ma to istotny 

wpływ na formułowanie rządów.  Proporcjonalność powoduje rozdrobnienie sceny politycznej, 

a tym samym prowadzi do sytuacji, w której żadna partia nie może samodzielnie utworzyć rządu. 

Wyniki wyborów parlamentarnych 2012 

Partie w Parlamencie

1. Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (Volkspartij voor Vrijheid en Démocratie, 

VVD) 

Program: Konserwatywny liberalizm ;Przywódca: Mark Rutte ;Liczba oddanych głosów: 

2.504.948; Liczba miejsc w Parlamencie -  41;

2. Partia Pracy (Partij van de Arbeid, PvdA) 

Program: Socjaldemokracja; Przywódca: Diederik Samsom; Liczba oddanych 

głosów: 2.340.750; Liczba miejsc w Parlamencie -  38 

3. Partia Wolności (Partij voor de Vrijheid, PVV) 

Program: Antyislamska, konserwatywny liberalizm, prawicowy populizm; 

Przywódca: Geert Wilders; Liczba oddanych głosów: 950.263; Liczba miejsc 

w Parlamencie -  15 

4. Partia Socjalistyczna (Socialistische Partij, SP) 

Program: Demokratyczny socjalizm; Przywódca: Emile Roemer; Liczba 

oddanych głosów: 909.853; Liczba miejsc w Parlamencie -  15  

5. Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (Christen-Democratisch Appel, CDA)



Program: Chrześcijańska Demokracja; Przywódca: Sybrand van Haersma Buma; Liczba 

oddanych głosów: 801.620; Liczba miejsc w Parlamencie -  13

6. Demokraci 66 (Democraten 66, D66)

Program: Społeczny liberalizm; Przywódca: Alexander Pechtold; Liczba oddanych 

głosów: 757.091; Liczba miejsc w Parlamencie -  12

7. Unia Chrześcijańska (ChristenUnie, CU)

Program: Chrześcijańska Demokracja; Przywódca: Christian Slob Arie; Liczba oddanych 

głosów: 294.586; Liczba miejsc w Parlamencie -  5 

8.Zielona Lewica (GroenLinks, GL) 

Program: Zielona polityka; Przywódca: Jolande Sap; Liczba oddanych głosów: 219.896; 

Liczba miejsc w Parlamencie -  4

9. Reformowana Państwowa Partia Polityczna (Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP)

Program: Chrześcijańska prawica, konserwatyzm społeczny; Przywódca: Kees van der 

Staaij; Liczba oddanych głosów:  196.780; Liczba miejsc w Parlamencie -  3 

10. Partia dla Zwierząt (Partij voor de Dieren, PvdD)

Program: Dobrostan zwierząt, Prawa zwierząt; Przywódca: Marianne Thieme; Liczba 

oddanych głosów: 182.162; Liczba miejsc w Parlamencie -  2 

11. 50plus 

Program: Partia Emerytów; Przywódca:  Henk Krol; Liczba oddanych głosów: 177.631; 

Liczba miejsc w Parlamencie -  2

Łącznie: 150

Partie poza Parlamentem

12. Partia Piratów(Piratenpartij)

Program: Demokracja bezpośrednia, otwarty rząd; Przywódca: Dirk Poot; 

Liczba oddanych głosów: 30.600; Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

13. Stronnictwo dla Człowieka i Ducha (Partij voor Mens en Spirit), 

Program: Człowiek i Duch; Przywódca: Lea Manders; Liczba oddanych 

głosów: 18.310; Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

14. Suwerenna Niezależna Partia Pionierów Holandii (Soeverein 

Onafhankelijke Pioniers Nederland, SOPN)



Przywódca: Johan Oldenkamp; Liczba oddanych głosów: 12.982; Liczba miejsc 

w Parlamencie -  0 

15. Partia Przyszłości (Partij van de Toekomst, PvdT) 

Program: Satyra polityczna; Przywódca: Johan Vlemmix; Liczba oddanych głosów: 

8.194; Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

16. Partia Demokratyczna Przesilenia Politycznego (Democratisch Politiek Keerpunt, 

DPK) 

Program: Konserwatywny liberalizm, Nacjonalizm, Miękki eurosceptycyzm, Populizm; 

Przywódca: Hero Brinkman; Liczba oddanych głosów: 7.363; Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

17. Partia Libertariańska (Libertarische Partij, LP) 

Program: Libertarianizm; Przywódca: Toine Manders; Liczba oddanych głosów:  4.163; 

Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

18. Holandia Lokalnie (Nederland Lokaal, NL) 

Przywódca: Schijvenaars Ton; Liczba oddanych głosów: 2.842; Liczba miejsc 

w Parlamencie -  0 

19. Partia Liberalno-Demokratyczna (Liberaal Democratische Partij, LibDem) 

Program: Społeczny liberalizm; Przywódca: Sammy van Tuyll van Serooskerken; Liczba 

oddanych głosów: 2.126; Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

20. Partia  Antyeuropejska (Anti Europa Partij, AeuP)

Program: Eurosceptycyzm; Przywódca: Arnold Reinten; Liczba oddanych głosów: 2.013; 

Liczba miejsc w Parlamencie -  0 

21. Partia polityczna NXD (Politieke Partij NXD) 

Przywódca: Anil Samlal; Liczba oddanych głosów:62; Liczba miejsc 

w Parlamencie -  0 

Źródło: Uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer van12 september 2012, Kiesraad, 

http://www.kiesraad.nl/sites/default/files/Kerngegevens%202012.pdf 

I. Frekwencja, głosy blanco i głosy nieważne:

· 12.689.810 – liczba uprawnionych wyborców 

· 9.462.223 – liczba głosów wrzuconych do urn wyborczych

· 17.004 – liczba głosów pustych, 20.984 – liczba nieważnych głosów 



(stanowi to 0,18% i 0,22% uprawnionych i oddanych głosów).

· 74,6%. – frekwencja (w 1998 roku - 73,4 procent, w 2010 - 75,4 procent) 

· Rozkład frekwencji: od 49,6% w Rotterdamie do ponad 100% na wyspie 

Schiermonnikoog (turyści).

II.  Rząd Mark Rutte II

Jednak w 2012 roku procedura osiągnięcia porozumienia w sprawie powołania nowego 

rządu była bardzo sprawna. Już 29 października - dwie frakcje VVD i PvdA osiągnęły 

porozumienie (regeerakkoord), którego motto „Budować mosty” ('Bruggen slaan') zapowiadało 

kierunek, w którym obie partie zamierzają pójść. W rezultacie zakończenia wszystkich 

niezbędnych ustaleń 5 listopada królowa Beatrix przyjęła przysięgę od ministrów rządu Rutte II. 

Było to ekspresowe tempo utworzenia rządu – jedynie 54 dni! Zaprzysiężenie transmitowane było 

po raz pierwszy przez telewizję, radio i Internet. Przysięgę złożyło jedynie sześciu ministrów 

z PvdA  i dwóch z VVD- minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Obrona) i Stef Blok (Budownictwo 

Mieszkaniowe i Administracja Państwowa (Wonen en Rijksdienst). Pozostali ministrowie, 

wchodzący już w skład poprzedniego gabinetu, nie byli do tego zobowiązani.

PvdA  otrzymała trzy kluczowe resorty  - Lodewijk Asscher został wicepremierem, Frans 

Timmermans - ministrem spraw zagranicznych a Jeroen Dijsselbloem - ministrem finansów. 

W nowym rządzie zasiada siedmiu ministrów z partii liberałów VVD i sześciu 

z socjaldemokratycznej PvdA. Premier Mark Rutte reprezentuje VVD, zaś wicepremier Asscher 

PvdA. Koalicja łącznie dysponuje 79 mandatami (na 150).

Co rząd Mark Rutte II oznacza dla Unii Europejskiej?

W powszechnej ocenie uważa się, że wybory wygrały dwie proeuropejskie partie 

centrum, a przegrały skrajne, eurosceptyczne i populistyczne.

· Liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera 

Marka Ruttego oraz Partia Pracy (PvdA) wygrały niespodziewanie wysoko zaś 

liberałowie uzyskali najlepszy wynik w swojej historii (41 miejsc w 150-osobowym 

parlamencie), Dla Partii Pracy był to najlepszy wynik od ponad dekady (38 miejsc).

· Wyborcy odrzucili eurosceptyków z Partii Socjalistycznej oraz 

antyimigracyjną Partię Wolności (PVV) Geerta Wildersa, która próbowała przyciągnąć 

wyborców postulatem wyjścia z UE.  PVV w Parlamencie utraciła 11 z 24 mandatów. 

Według Reutersa, wyborcy ukarali Wildersa za doprowadzenie do upadku rządu 

Ruttego w kwietniu br. na tle sporu o środki oszczędnościowe, co wymusiło 

przedterminowe wybory.

I. Wybrane opinie niektórych światowych agencji prasowych

· BBC: „Holendrzy potwierdzili swój stereotyp pragmatycznego 



społeczeństwa - dla większości Holendrów w sporze o Europę nie chodzi o wyjście z Unii, ale o to, 

co zrobić, by UE była efektywna dla Holandii. Na razie wiadomości są optymistyczne: wyborcy 

w kluczowym kraju Unii wybrali partie popierające kroki na rzecz uratowania strefy euro. Zdobyły 

one wystarczająco dużo głosów, by próbować stworzyć stabilną koalicję”.

· Financial Times: „Holandia wyróżniła się na tle innych krajów UE, gdzie partie 

marginalne zyskiwały w wyborach z powodu kryzysu w strefie euro i kroków oszczędnościowych. 

VVD i PvdA zyskały na "głosowaniu strategicznym": wyborcy i z lewa i z prawa w ostatniej chwili 

zadecydowali, że nie zagłosują na mniejsze partie, a oddadzą głosy na większe, po obu stronach 

politycznego spektrum. Dynamiczna kampania lidera Partii Pracy Diederika Samsoma odciągnęła 

wyborców od socjalistów”.

· Associated Press: „Wynik wyborów to 'ostrożna akceptacja' Holendrów dla 

Europy. Holendrzy są sfrustrowani koniecznością zaciskania pasa i jednocześnie wspierania 

finansowego krajów południa Europy, które uznają za notorycznie niezdyscyplinowane 

w sprawach budżetu. Poglądy Partii Pracy na kryzys w strefie euro zbliżają ją do Francji i jej 

socjalistycznego prezydenta Francoisa Hollande'a - recepta na kryzys to wzrost wydatków na 

tworzenie miejsc pracy. Liberałowie opowiadają się za linią kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Kładą 

nacisk na oszczędności i ograniczenie deficytu budżetowego”.

· Le Monde: „W debacie przedwyborczej mniejszą rolę niż wcześniej odgrywała 

kwestia imigracji. Holendrzy coraz bardziej zdają sobie sprawę z nieodwracalnego charakteru 

imigracji i z tego, że część problemu leży w sferze edukacji i rynku pracy. Centralne miejsce 

w debacie zajęła Europa. Korzyści z członkostwa w UE podkreślali przedsiębiorcy: główne 

stowarzyszenie pracodawców na swej siedzibie wywiesiło hasło: 'Głosuj na Europę i swoje 

miejsce pracy'. Po wyborach Holandia pozostanie 'twardym rozmówcą' w strefie euro, 

opierającym się finansowaniu zadłużonych krajów strefy. Nie będzie jednak kwestionować 

wspólnych francusko-niemieckich wysiłków na rzecz przezwyciężenie kryzysu”.

II. Głosy polonijne

Internet

W poprzednich wyborach wielu Polaków głosowało na Wildersa (PVV): „Kilka 

lat temu Polakom zdawało, że "wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem". 

„Innymi słowy większość Polaków czuje(czuło?) się lepszymi od 

Marokańczyków i Turków więc głosowali na "Islamhaters". Po akcji Wildersa 

donoszenia na Polaków chyba już dzisiaj nie ma Polaka, który by jeszcze na niego 

chciał głosować. Polak z paszportem (jaki by on nie był) zostanie Polakiem. 

Przynajmniej dla Holendrów. Niezależnie jak on sam SIEBIE czuje i jak MYŚLI, że go 

Holendrzy czują. Czemuż miałoby być inaczej?”

„Czyżby Rumun z polskim paszportem był traktowany w Polsce jako Polak? Też 

nie. Skóry nie zmieni zmiana dokumentów. Na to potrzeba wielu generacji”.



Facebook 

„Polacy uprawnieni do głosowania będą głosować podobnie jak Holendrzy: robotnicy 

i bezrobotni na PvdA/SP a lepiej sytuowani na VVD. Ci pomiędzy albo bardzo dobrze sytuowani na 

D66: -) (to moja prywatna opinia). Chociaż właściwie to Polacy powinni glosować na partię CDA... 

chrześcijańską(prawie katolicką). Ale chrześcijaństwo to nie nasza specjalność:-)”

„Nie można rozdawać pieniędzy na prawo i lewo, a już na pewno kiedy się ich nie ma. 

Płacić „kinderbijslag” na dzieci, które nigdy nie widziały Holandii na oczy. W nieskończoność 

rozdawać „uitkering” kiedy cały „landbouw” od lat krzyczy o personel. Bezrobotny nie musi 

dostawać „vakantiegeld”.

„Praca musi być nagradzana, a nie wyżej opodatkowana. Nie może być tak, że będącemu 

na zasiłku nie opłaca sie iść do pracy”.

„Socjaldemokratyczne wartości jak widać na dłuższą metę sie nie sprawdzają. Ludzie 

postrzegają przywileje jako szanse na łatwiejsze życie, a nie jako wentyl bezpieczeństwa.

Ja również 12-go na VVD”.

Prognoza

Deficyt budżetowy Królestwa Niderlandów w 2013 roku wyniesie 16.7 miliardów EUR, co 

stanowi 2.7 proc. PKB. Zadaniem rządu będzie utrzymanie go poniżej magicznej granicy 3 proc. 

Jednak zdaniem ekspertów nie będzie to możliwe a w 2014 roku należy spodziewać się nawet 

pogorszenia tego wskaźnika. 

Zaplanowane na 2013 rok wydatki państwa wyniosą 248.9 mld EUR, z których około 

połowa przeznaczona zostanie na wydatki socjalne oraz opiekę zdrowotną. Całkowite przychody 

władzy centralnej państwa wyniosą 235.4 mld EUR, co daje deficyt w wysokości 13.5 mld EUR. 

Pozostałe 3.2 mld deficytu to wydatki władz lokalnych – gmin, prowincji i władzy wodnej 

(watershappen).

Również w Niderlandach od kilku lat rośnie wartość i liczba kredytów na zakup 

nieruchomości. W 1995 rok ich suma wyniosła 140 mld EUR, czyli 46 proc. PKB kraju. 

W 2012 roku było to już 640 mld EUR, tj. 105 proc. PKB. Zdaniem ekspertów jest to 

najwyższy współczynnik zadłużenia na mieszkańca w UE. Rabobank, główny 

pożyczkodawca, szacuje, że ceny nieruchomości w 2013 roku spadną o 18 proc. 

w porównaniu z 2008 roku, kiedy osiągnęły swoją szczytową wartość. Jeśli ceny 

mieszkań spadną o kolejne 10 proc., to prawie jedna trzecia z nich nie będzie miała 

pokrycia w wartości nieruchomości. W konsekwencji cztery największe holenderskie 

banki, które obsługują jedną trzecią kredytów hipotecznych, odnotują spore straty. 

Według wyliczeń banku ING, jednego z głównych kredytodawców, do końca tego roku 

w wypadku co czwartej nieruchomości wartość kredytu będzie wyższa niż wartość 

samego domu lub mieszkania. 

Zapowiadane oszczędności dotkną w głównej mierze sfery socjalnej, co 

spotyka się ze zrozumieniem społeczeństwa bowiem to ją głównie obciąża strumień 



emigrantów. Ale również spore cięcia dotyczą wydatków na obronę. Ministerstwo Obrony 

dokonać musi oszczędności na sumę około 573 milionów EUR. Zawieszony zostanie także 

ambitny program kosmiczny Niderlandów.

Spektakularne kroki podjęła grupa finansowa ING, która ogłosiła redukcję 2350 etatów 

w ciągu najbliższych trzech lat. Do końca 2014 roku aż 1350 miejsc pracy zostanie 

zlikwidowanych w Europie w segmencie ubezpieczeniowym. W bankowości zatrudnienie zostanie 

zmniejszone o tysiąc osób do 2015 roku. Pracę straci 2.5 proc. pracowników tej grupy, co ma dać 

ING zmniejszenie rocznych wydatków o 460 mln EUR. Dobrą wiadomością jest to, że proces 

restrukturyzacji nie będzie dotyczył Polski. Kłopoty tej największej holenderskiej grupa 

finansowej wynikają z konieczności spłaty 10 mld EUR pomocy rządowej otrzymanej w 2008 

roku, w trakcie kryzysu finansowego. Komisja Europejska nakazała ING przeprowadzenie 

restrukturyzacji i rozdzielenie działów bankowości i ubezpieczeń.

Przechodzenie tradycyjnych gałęzi produkcji renomowanych holenderskich firm do 

innych krajów (ostatni przykład: Philips zakończył produkcję elektroniki użytkowej 

w Niderlandach) jest przyjmowane ze spokojem i pewną rezygnacją.

Stabilność polityczna i gospodarcza Królestwa Niderlandów, pomimo zapowiedzianej 

historycznej zmiany warty na tronie (30 kwietnia 2013 roku królowa Beatrix przekaże władzę 

najstarszemu synowi – Willemowi Aleksandrowi I), nie jest w niczym zagrożona. Solidna koalicja 

rządowa zapowiada okres stabilizacji aparatu władzy, który koncentrował się będzie na 

rozwiązywaniu najbardziej palących problemów gospodarczych kraju. 

Wszystkie dokumenty za: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/
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