
Επενδύσεις της ολλανδικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη των νεοφυών (start-up) 

και των αναπτυσσόμενων νέων (scale-up) επιχειρήσεων. 

 

Η ολλανδική κυβέρνηση εξήγγειλε ότι θα επενδύσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια 65 εκ. 

ευρώ επιπλέον για την ανάπτυξη των νεοφυών (start-up) και των αναπτυσσόμενων νέων 

(scale-up) επιχειρήσεων. Σκοπός της διάθεσης του ποσού είναι η αντιμετώπιση των 

αναγκών των εν λόγω εταιρειών όσον αφορά στο προσωπικό και στην χρηματοδότηση. 

Κατά την ολλανδική κυβέρνηση ένα φιλικό επιχειρηματικό κλίμα για τις νεοφυείς και τις 

αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη και την 

ανάπτυξη των εταιρειών τεχνολογίας και με αυτό το πακέτο μέτρων, το ολλανδικό δίκτυο 

αυτού του είδους των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να κατατάσσεται μεταξύ των 

καλύτερων παγκοσμίως.  

Τα κονδύλια πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη πρόσβαση των νεοφυών 

επιχειρήσεων και των αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού 

κινδύνου, για την θέσπιση ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος αναφορικά με τα 

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών από το προσωπικό καθώς και για την ελεύθερη 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας των συντρόφων των αλλοδαπών αυτοαπασχολούμενων 

στην Ολλανδία. Θα εξασφαλιστεί επίσης ότι η πρόσβαση των ολλανδικών επιχειρήσεων 

σε διεθνή δίκτυα θα βελτιωθεί και ότι περισσότερες εταιρείες θα εξελιχθούν σε 

παγκόσμιους παίκτες.  

Επειδή σε σύγκριση με τις άλλες εταιρείες, είναι πολύ δύσκολο για τις νεοφυείς και τις 

αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις να προσελκύσουν προσωπικό, καθώς συχνά δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της υψηλής και σταθερής μισθοδοσίας, πρόκειται 

να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

-Φορολογικό καθεστώς για τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών από το 

προσωπικό: 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών 

Υποθέσεων και Κλίματος εξετάζει την προσαρμογή του φορολογικού καθεστώτος των 

δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Σκοπός είναι να θεσπιστεί ένας κανονισμός με 

τον οποίο η φορολόγηση θα μετατοπίζεται από τη στιγμή της άσκησης των δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς μετοχών στη στιγμή της πώλησης των μετοχών που αποκτήθηκαν με 

το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών.  

-Καθεστώς παραμονής του απαραίτητου προσωπικού νεοφυών επιχειρήσεων και 

ελεύθερη πρόσβαση των συντρόφων τους στην ολλανδική αγορά εργασίας:  

Προκειμένου να είναι δυνατό οι νεοφυείς και αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις να 

προσελκύσουν ταλέντα από το εξωτερικό ώστε να αντισταθμιστεί η έλλειψη στην αγορά 

εργασίας, ετοιμάζεται ένα πιλοτικό σχέδιο για το αναγκαίο προσωπικό μίας start-up ή 

scale-up επιχείρησης που προέρχεται εκτός της Ε.Ε. Επιπλέον, ρυθμίζεται η ελεύθερη 

πρόσβαση στην ολλανδική αγορά εργασίας των συντρόφων των αλλοδαπών ελευθέρων 

επαγγελματιών.  

Πέραν των ανωτέρω, διερευνάται η ανάγκη πρόσθετων ενεργειών για την τόνωση των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων καθώς για τις νεοσύστατες και τις αναπτυσσόμενες νέες 



επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν αρκετά κεφάλαια 

ώστε να αναπτυχθούν.  

Πρόσφατες αξιολογήσεις διαφόρων μέσων χρηματοδότησης κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου έδειξαν ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω κυβερνητικών παρεμβάσεων ήταν 

επιτυχής στην αρχική φάση. Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει ελλιπής πρόσβαση σε 

κεφάλαια στο αρχικό στάδιο, η κυβέρνηση διερευνά κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετες 

ενέργειες. Μεταξύ άλλων, συνεργάζεται με τον επενδυτικό φορέα Invest-NL για να 

διαπιστώσει αν μπορεί να προωθηθεί η δημιουργία κεφαλαίων για εταιρείες στον τομέα 

των βασικών τεχνολογιών. Τέλος, το φθινόπωρο του 2019 θα διοργανωθεί διαγωνισμός 

για την επιδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς της τεχνολογίας και της 

δημιουργικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Seed Capital. Με το πρόγραμμα αυτό 

το ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων επιδοτεί επενδυτικά ταμεία τα οποία 

επενδύουν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς 

αυτούς. Για το σκοπό αυτό θα διατεθούν 20 εκ. ευρώ επιπλέον των προαναφερθέντων 65 

εκ.  

Για την επίτευξη του στόχου, η ολλανδική κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να 

διαδραματίσει ισχυρό ρόλο η StartupDelta η οποία αποτελεί  μια ανεξάρτητη εταιρική 

σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συνεργάζεται με τα κύρια δίκτυα καινοτομίας στην 

Ολλανδία, με τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, την κοινότητα των νεοφυών 

επιχειρήσεων και άλλους εταίρους. Το πρόγραμμα της StartupDelta θα συνεχίσει με το 

νέο όνομα TechLeap.NL από τον Ιούλιο του 2019 προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω 

τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις.  

 

 

 

Σχετικές ιστοσελίδες: 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-

klimaat/nieuws/2019/06/03/kabinet-investeert-65-miljoen-euro-in-beleid-startups-en-

scale-ups 

 

https://business.gov.nl/startupbox/ 

 

https://www.startupdelta.org/ 

 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/seed-capital 

 

https://www.hollandhightech.nl/ 

 

https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/english 

 

https://angel.co/netherlands 
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