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Τερματισμός μέτρων στήριξης επιχειρήσεων λόγω πανδημίας  

 
Η ολλανδική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τον τερματισμό από 1ης Οκτωβρίου των μέτρων στήριξης  

επιχειρήσεων λόγω πανδημίας. Κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η  Κυβέρνηση έχει 

δαπανήσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ με σκοπό τον μετριασμό του αντίκτυπου της 

πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία. Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης οι επιχειρήσεις 

λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ώστε να συνεχίσουν να πληρώνουν το προσωπικό και τα πάγια 

έξοδά τους, ενώ  παρέχεται στοχευμένη στήριξη σε ελεύθερους επαγγελματίες με απώλεια 

εισοδήματος. Χάρις εν μέρει στην οικονομική στήριξη, η επαπειλούμενη οικονομική ύφεση 

αποφεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές απετράπησαν περίπου 5.300 

πτωχεύσεις από τις αρχές του 2020 έως τον Μάιο 2021. 

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, η συνέχιση των μέτρων στήριξης θα παρεμποδίσει την περαιτέρω 

ανάκαμψη της οικονομίας. Τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της 

εξάπλωσης του ιού έχουν ήδη αρθεί ενώ αναμένεται ο τερματισμός των μέτρων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης από 20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο σχετική απόφαση τηρεί υπό την αίρεση 

σύμφωνης γνώμης της Ομάδας Διαχείρισης της Πανδημίας. 

Σε επιστολή της Κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο, αναφέρεται ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων 

κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ενώ αρκετοί τομείς αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης 

προσωπικού καθώς τα μέτρα στήριξης αποθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αλλάξουν αντικείμενο 

εργασίας. Η διατήρηση θέσεων εργασίας σε έναν τομέα ενδέχεται να θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη 

άλλων τομέων της οικονομίας.  Αλλωστε, αυτό απεικονίζεται στις τρέχουσες ελλείψεις στην αγορά 

εργασίας.  

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα, όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία εκδηλώσεων. Παρ 'όλα αυτά, δεν θα υπάρξουν 

συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης για εν λόγω τομείς, αν και εξετάζεται η παροχή οικονομικής 

ενίσχυσης σε επιχειρήσεις όπως νυχτερινά κέντρα που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους πριν την 

1η Νοεμβρίου. 

Περαιτέρω, κονδύλι 240 εκ. ευρώ έχει προβλεφθεί για ενίσχυση ατόμων που εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά τον τερματισμό των μέτρων στήριξης. Εν λόγω κονδύλι  

προορίζεται για επαγγελματική κατάρτιση, αρωγή από δήμους προς άτομα με χρέη καθώς και  

πρόσθετα επιδόματα πρόνοιας. Οι επιπλέον δαπάνες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον επόμενο  

προϋπολογισμό ο οποίος θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο εντός του Σεπτεμβρίου.  

Επίσης, με την κατάργηση των μέτρων στήριξης παύει η δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
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αναβάλουν την πληρωμή φόρων. Περίπου 270.000 εταιρείες έχουν ανεξόφλητες φορολογικές 

οφειλές συνολικού ύψους 19,2 δισ. € οι οποίες θα πρέπει να εξοφληθούν εντός πενταετίας. 

Η απόφαση για τερματισμό των μέτρων στήριξης  προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 

Συνδέσμου επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας Koninklijke Horeca Nederland που χαρακτήρισε εν 

λόγω απόφαση «απαράδεκτη». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, η Κυβέρνηση 

«εγκαταλείπει» τις επιχειρήσεις δεδομένου ότι η στήριξη που βασίζεται στην απώλεια κύκλου 

εργασιών εξακολουθεί να απαιτείται για επιχειρήσεις που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα. 

Ανέφερε δε, ότι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ακόμη σε θέση να λειτουργήσουν πλήρως λόγω των 

περιορισμών ή της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας τους, θα διεκδικήσουν οικονομική 

στήριξη.       
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