
 

 

ΘΕΜΑ: Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Ολλανδία ύψους 

7,6 δισ. Ευρώ 

 

Η ολλανδική Κυβέρνηση ανακοίνωσε, στις 21 τ.μ., νέα μεγάλη δέσμη μέτρων, ύψους 
7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού.  

Μολονότι πριν από πέντε μήνες η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να μειώσει τα 
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω κρίσης, εν τούτοις το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο, ακολουθούμενο από αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα (lockdown), καθώς και οι ανησυχίες που έχουν προκληθεί 
προσφάτως σχετικά με την πιο μεταδοτική βρετανική παραλλαγή του ιού, έχουν 
επιβάλει την ανάγκη για σημαντική αύξηση των μέτρων ενίσχυσης. Εξ άλλου, η 
Κυβέρνηση είχε ήδη υποσχεθεί πρόσθετη υποστήριξη για τις επιχειρήσεις, αφ’ ης 
στιγμής ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Mark Rutte ανακοίνωσε, στις αρχές Ιανουαρίου, 
ότι τα περιοριστικά μέτρα στη χώρα θα παραταθούν για άλλες τρεις εβδομάδες, έως 
τις 9 Φεβρουαρίου. 

Με το πρόσθετο πακέτο ενίσχυσης, ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας κ. Hoekstra 
εκτιμά ότι το σύνολο των κονδυλίων που θα διατεθούν από την Κυβέρνηση το 2021 
για την αντιμετώπιση της κρίσης σε όλες τις πτυχές της (όπως αυτά θα εγγραφούν 
στους προϋπολογισμούς για την άμυνα, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, τα 
οικονομικά θέματα και την πολιτική για το κλίμα) θα ανέλθει στα 30 δισεκατομμύρια 
Ευρώ. Η διευρυμένη δέσμη μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων θα διαρκέσει έως 
την 1η Ιουλίου και έχει την επιδοκιμασία επαγγελματικών οργανώσεων, όπως του 
τομέα φιλοξενίας (Koninklijke Horeca Nederland), της ολλανδικής ομοσπονδίας 
συνδικάτων FNV, των εργοδοτικών οργανώσεων VNO-NCW και MKB-Nederland και 
της εμπορικής ένωσης InRetail. 

Το πιο σημαντικό από τα εν λόγω μέτρα είναι η ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης 
για τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων, την οποία μπορούν πλέον να αιτηθούν και 
οι μεγαλύτερες εταιρείες. Η Κυβέρνηση θα επιδοτήσει επίσης ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό του μισθολογικού κόστους, θα επεκτείνει και θα αυξήσει την επιδότηση για 
τα αδιάθετα αποθέματα των λιανοπωλητών και θα προσφέρει πλέον ενίσχυση και 
στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό του πακέτου ενίσχυσης, ήτοι 3,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση και την αύξηση της αποζημίωσης για τις 
πάγιες δαπάνες, το λεγόμενο «σύστημα TVL». Έτσι, επί παραδείγματι, το ανώτατο 
ποσοστό αποζημίωσης θα αυξηθεί από το 70% στο 85% των πάγιων δαπανών. 
Επίσης, το ελάχιστο ποσοστό απωλειών του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης, 
προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη για το TVL, θα παραμείνει στο 30%. 

Επιπλέον, για πρώτη φορά μεγαλύτερες εταιρείες θα είναι επιλέξιμες για το 
πρόγραμμα, καθώς η κυβέρνηση δεν θέτει πλέον την προϋπόθεση για ανώτατο όριο 
250 υπαλλήλων. Η μέγιστη επιδότηση ανά τρίμηνο αυξάνεται επίσης από 90.000 
Ευρώ σε 330.000 Ευρώ για τις ΜΜΕ και σε 400.000 Ευρώ για τις μεγαλύτερες 
εταιρείες. 



Ακόμη, η μισθολογική επιδότηση αυξάνεται από το 80% στο 85% του μισθού. Θα 
υπάρχει επίσης ένα εγγυητικό κεφάλαιο 300 εκατομμυρίων Ευρώ για τους 
διοργανωτές εκδηλώσεων. 

Στην περίπτωση του προγράμματος «Tozo» για τη στήριξη των 
αυτοαπασχολούμενων, από τον Απρίλιο δεν θα ισχύει πλέον ως προϋπόθεση ο 
έλεγχος των κεφαλαίων τους, αν και θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του εισοδήματος 
του συζύγου τους. Οι αυτοαπασχολούμενοι ωστόσο των οποίων ο σύζυγος διαθέτει 
σημαντικό εισόδημα, δεν θα λάβουν κρατική ενίσχυση. 

Η επιδότηση για τα αδιάθετα αποθέματα επεκτείνεται και αυξάνεται. Η Κυβέρνηση 
ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα στα τέλη του περασμένου έτους, δεδομένου ότι οι 
έμποροι λιανικής έμειναν με αδιάθετα αποθέματα λόγω του κλεισίματος των 
καταστημάτων. Η αποζημίωση θα είναι πλέον υπερτετραπλάσια, ανερχόμενη έως και 
στα 200.000 Ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τέλος στις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που 
ίδρυσαν μια εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2020, η Κυβέρνηση μένει να 
επεξεργασθεί περαιτέρω τις λεπτομέρειες για το ύψος της ενίσχυσης που μπορούν να 
αιτηθούν καθώς και το ποια μορφή θα λάβει αυτή. Στο παρελθόν είχαν αποκλειστεί 
από το πακέτο στήριξης διότι δεν διέθεταν προηγούμενο κύκλο εργασιών επί του 
οποίου να βασισθεί η ενίσχυση. Καθώς υπήρξε μεγάλη κριτική σχετικά, η κυβέρνηση 
σκοπεύει πλέον να χρησιμοποιήσει το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους ως σημείο 
αναφοράς, ωστόσο δεν αναμένει να μπορέσει να αποδεσμεύσει τα αντίστοιχα 
κεφάλαια έως τον Μάιο. 

 


