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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΧΑΓΗ 
Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων  

    
 

 
 

Οικονομικά μέτρα της ολλανδικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση  
της πανδημίας    

 
Η ολλανδική κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού έχει ανακοινώσει τρείς δέσμες 
μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία. Η 
πρώτη δέσμη μέτρων ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, η δεύτερη τον Μάιο και η πλέον πρόσφατη τρίτη 
δέσμη τον Οκτώβριο. Στην τρίτη δέσμη μέτρων κυβερνητικός στόχος είναι η μετάβαση από την 
πολιτική διατήρησης θέσεων εργασίας στην επιβίωση των επιχειρήσεων.  
 
Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων  
-Στήριξη για ανεξάρτητους επιχειρηματίες υπό μορφή δανείου κεφαλαίου κίνησης με μειωμένο 

επιτόκιο για περίοδο 3 μηνών. 
-Επιδότηση επιτοκίου για μικρούς επιχειρηματίες σε επιχειρηματικά δάνεια ύψους μέχρι 50.000 

ευρώ. 
-Μείωση επιτοκίου για το σύστημα εγγύησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 3,9% σε 2%. 
-Παράταση προθεσμίας καταβολή φόρου και μη επιβολή προστίμων για καθυστερημένες πληρωμές.  
-Διεύρυνση της εγγύησης για επιχειρηματική χρηματοδότηση.  
-Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση τραπεζικών δανείων και τραπεζικών 
εγγυήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρηματικών 
εγγυήσεων. Το μέγιστο ποσοστό εγγύησης ανέρχεται σε 80% για μεγάλες εταιρείες και σε 90% για 
ΜΜΕ. Στην 3η δέσμη μέτρων το πρόγραμμα επεκτάθηκε από δύο έτη σε τέσσερα έτη. 
-Προσωρινή εγγύηση για γεωργικές και κηπευτικές επιχειρήσεις. 
-Επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 
- Εφ’ άπαξ αποζημίωση ύψους 4.000 € σε ειδικές πληγείσες ομάδες μικρών επιχειρηματιών  
-Επέκταση ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Κάλυψη και της βραχυπρόθεσμης ασφάλιση 

(λιγότερο από 2 έτη) 
-Δυνατότητα στις εταιρείες να καταγράφουν την αναμενόμενη ζημία του 2020, που σχετίζεται με 

την κρίση του κορωνοϊού, ως φορολογικό αποθεματικό, προκειμένου να μειωθεί το φορολογητέο 
κέρδους έτους 2019. 
-Επέκταση προγράμματος KKC (Small Credits for Corona guarantee). Δυνατότητα δανεισμού από 

10.000 έως 50.000 ευρώ.  
-Επιπλέον, στην τρίτη δέσμη: Οικονομική ενίσχυση 90.000 ανά τρίμηνο από Οκτώβριο 2020 έως τ 

Ιούνιο 2021 σε ΜΜΕ που απασχολούν έως 250 υπαλλήλους και η επιχείρησή έχει 30% ζημίες το 1ο 
τρίμηνο ισχύος του μέτρου λόγω πανδημίας. Ορος για συνέχιση της ενίσχυσης για τα επόμενα 
τρίμηνα είναι η αύξηση  του ποσοστού των ζημιών. 
 
Ενίσχυση απασχόλησης και μέτρα κοινωνικής συνοχής. 
-Μέτρα στήριξης για αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.  
-Σταδιακή μείωση αποζημίωσης για το μισθολογικό κόστος. Εργοδότες με απώλεια κύκλου εργασιών 

άνω του 20%: από 80% κατ' ανώτατο όριο το 4ο τρίμηνο 2020, έως 70% το ανώτερο κατά το 1ο 
τρίμηνο 2021 και μέγιστο 60 % το 2ο τρίμηνο 2021. Προς αντιστάθμισμα εν λόγω μέτρου, δίδεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις για σταδιακή μείωση μισθού κατά 10, 15 και 20%. 
-Σύστημα καταβολής επιδομάτων ανεργίας μερικής απασχόλησης. Προγράμματα  βραχυπρόθεσμης 

εργασίας. 
- Σε περίπτωση απόλυσης προσωπικού για οικονομικούς λόγους, δεν μειώνεται το ποσό 

αποζημίωσης, ωστόσο υποχρεούται η επιχείρηση σε εκπαίδευση ή κατάρτιση των απολυθέντων για 
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άλλη απασχόληση. Ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο 5% στο ποσό της αποζημίωσής. 
 
Ειδικότερα ως προς την στήριξη εισοδήματος νοικοκυριών: 
-Πρόγραμμα «NL leert door»: οι πολίτες είναι σε θέση να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα 

και να βρουν συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη νέα οικονομική κατάσταση. 
 
Νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στην 3η δέσμη μέτρων 
 
-Επενδύσεις 
2 δις € για δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής.  
150 εκ. €  για στήριξη καινοτόμων εταιρειών.  
255 εκ. € για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων της ΕΕ που στοχεύουν στην περιφερειακή 
ανάπτυξη, την καινοτομία, την βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. 
 
-Πολιτιστικός τομέας 
200 εκ. € σε πολιτιστικά ιδρύματα, καλλιτέχνες. 
150 εκ. € στους δήμους, για στήριξη της τοπικής πολιτιστικής υποδομής. 
64 εκ. σε συλλόγους πολιτιστικής κληρονομιάς. 
40 εκ. € σε  θέατρα. 
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