
Δεύτερο πακέτο οικονομικών μέτρων ολλανδικής Κυβέρνησης για 

την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορωνοϊό. 

 

Στις 20 Μαΐου, η ολλανδική Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετα οικονομικά μέτρα για τις 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα: 

-Επεκτείνεται το μέτρο υποστήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες 

(Temporary bridging measure for self-employed professionals). Οι 

αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον δήμο όπου 

ζουν για προσωρινό επίδομα ή δάνειο για να αναπληρώσουν την απώλεια 

εισοδήματος από την 1η Ιουνίου  ως την 31
η
  Αυγούστου.  

-Επεκτείνεται το Πρόγραμμα επιστροφής δαπανών για τις ΜΜΕ (Reimbursement for 

Fixed Costs for SMEs) που στοχεύει στην αποζημίωση επιλεγμένων ΜΜΕ με έως 250 

υπαλλήλους για σταθερές δαπάνες εκτός από τις μισθολογικές δαπάνες. Οι αιτήσεις 

μπορούν να γίνουν από τα μέσα Ιουνίου και το πρόγραμμα αυτό διαρκεί έως την 31
η
 

Αυγούστου 2020. 

-Το σύστημα αποζημίωσης μισθού (NOW) επεκτείνεται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εργοδότες με 

απώλεια κύκλου εργασιών άνω του 20% μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να 

λάβουν αποζημίωση έως και 90% των μισθών των εργαζομένων τους. 

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα εγγύησης πιστώσεων BMKB (SME credit guarantee 

scheme) από δύο έτη σε τέσσερα έτη. Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων 

εγγυάται τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του BMKB, ώστε να 

μπορούν να δανειστούν πιο εύκολα χρήματα από τράπεζες. Η κρατική εγγύηση 

ανέρχεται στο 90%. Ο οργανισμός εφαρμογής του προγράμματος αυτού είναι ο 

Netherlands Enterprise Agency.  

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα εγγύησης πιστώσεων GO (Business loan guarantee 

scheme). Αυτό το σύστημα εγγύησης επιχειρηματικού δανείου διευκολύνει τις 

μεγάλες και μεσαίες εταιρείες να δανείζονται σημαντικά χρηματικά ποσά. Το ποσό 

για το οποίο η κυβέρνηση είναι εγγυητής ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Οι πάροχοι 

κεφαλαίου λαμβάνουν εγγύηση 50% από την κυβέρνηση. Ο μέγιστος όρος για το 

σύστημα εγγύησης επιχειρηματικού δανείου είναι 8 έτη. Ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος GO για το 2020 ανέρχεται σε 10 δισεκ. ευρώ. 

-Επεκτείνεται το πρόγραμμα KKC (Small Credits for Corona guarantee). Σύμφωνα με 

αυτό το πρόγραμμα οι επιχειρηματίες μπορούν να δανειστούν από 10.000 έως 50.000 

ευρώ, ενώ η ολλανδική κυβέρνηση εγγυάται το 95% αυτών των δανείων. 



-Αυξάνεται ο προϋπολογισμός για το σύστημα μικροπιστώσεων (Microcredit). Η 

μικροπίστωση είναι ένα επιχειρηματικό δάνειο έως και 50.000 ευρώ. 

-Οι φορολογικές αρχές δεν θα επιβάλουν πρόστιμα για καθυστερημένες πληρωμές 

έως την 1η Οκτωβρίου.  

Η κυβέρνηση εφαρμόζει διάφορα μέτρα στήριξης για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 

και την κατάρτιση των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών χωρίς 

προσωπικό και των ευέλικτων εργαζομένων που έχουν λιγότερη ή καθόλου εργασία 

λόγω της κρίσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα «NL leert door» οι πολίτες είναι σε θέση 

να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα και να βρουν συμβουλές για να τους 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη νέα οικονομική κατάσταση. 

 

 


