
Μέτρα Ολλανδικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 

από τον κορωνοϊό. 

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος κ. Wiebes, ο Υπουργός 

Οικονομικών κ. Hoekstra και ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης κ.  

Koolmees σε επιστολή που απέστειλαν από κοινού χθες  προς το Κοινοβούλιο της 

Ολλανδίας, περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών συνεπειών από τον κορωνοϊό. Στην εν λόγω επιστολή τονίζονται τα 

εξής: 

 

«Η κυβέρνηση εργάζεται επί του παρόντος σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως 

είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM).  

Είναι προφανές ότι η επιδημία του κορωνοϊού θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια, 

ευρωπαϊκή και ολλανδική οικονομία. 

Ο ακριβής αντίκτυπος στην ολλανδική οικονομία θα εξαρτηθεί από το ρυθμό με τον 

οποίο ο κορωνοϊός ελέγχεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ο οποίος δεν είναι προς 

το παρόν δυνατό να προβλεφθεί με βεβαιότητα. 

Είναι βέβαιο ότι η ολλανδική οικονομία είναι σε καλή κατάσταση και έχει επαρκή 

περιθώρια για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες του ιού. Η ανεργία 

βρίσκεται σε  ιστορικά χαμηλό επίπεδο και η κυβέρνηση έχει επαρκή δημοσιονομικά 

αποθέματα. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκε τα 

τελευταία χρόνια.  

Δεδομένης της ενισχυμένης αυτής αρχικής θέσης, εκτεταμένα κυβερνητικά μέτρα δεν 

είναι ακόμη αναγκαία. Υπάρχει  πιθανότητα, η υπερβολική πολιτικοποίηση του θέματος 

να επιφέρει περιττές παρενέργειες. Η κυβέρνηση, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, 

μεταξύ άλλων, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα και προφυλάξεις, όπως απαιτεί η κατάσταση.  

Ο κορωνοϊός επηρεάζει κυρίως την πλευρά της προσφοράς της οικονομίας. Λόγω των 

μακρών, παγκοσμίως οργανωμένων αλυσίδων εφοδιασμού, οι επιχειρηματίες μπορούν να 

βρεθούν ενώπιων προβλημάτων αν για παράδειγμα, έχουν καθυστερήσεις στην 

προμήθεια πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων προϊόντων. Κατά την καθυστέρηση της 

παραγωγής και της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, οι επιχειρηματίες οδηγούνται 

σε προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει αντίκτυπος και στην 

πλευρά της ζήτησης, με αποτέλεσμα την αύξηση της αβεβαιότητας, περιορισμό ταξιδιών 

και οικονομικά προβλήματα, για παράδειγμα σε άλλα μέρη του κόσμου. Χώρες όπως η 



Κίνα ζητούν πλέον λιγότερο ολλανδικά προϊόντα όπως τα τσιπ για την 

αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχουν επίσης στην Ολλανδία πολλές ακυρώσεις ταξιδίων, 

συνεδρίων και άλλων σημαντικών γεγονότων. Οι επιπτώσεις στον κλάδο της εστίασης 

και του τουρισμού είναι επίσης ορατές.   

Εκτός από τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση έχει πρόσβαση σε μέσα για να μετριάσει 

και να απορροφήσει αποτελεσματικά τις οικονομικές συνέπειες.  Ένας τρόπος είναι η 

μείωση του χρόνου εργασίας ενώ για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των 

εταιρειών, η εγγύηση δανείων των ΜΜΕ θα επεκταθεί.  

 

Περιορισμός των ωρών εργασίας  

Οι εταιρείες που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας και που πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επιλέξιμες για το ισχύον σύστημα μείωσης του χρόνου 

εργασίας. 

Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης εργάστηκε με μεγάλη 

προσπάθεια για να εφαρμόσει και να βελτιώσει το σχέδιο αυτό μείωσης του χρόνου 

εργασίας.  

Οι αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν να βασίζονται στο πρόγραμμα εργασίας μικρής 

διάρκειας επειδή δεν απασχολούν προσωπικό. Οι αυτοαπασχολούμενοι που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας μπορούν να προσφύγουν στο Bbz 

(Διάταγμα για την παροχή βοήθειας στους αυτοαπασχολούμενους του 2004  το οποίο 

παρέχει δάνεια και επιδοτήσεις) εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το καθεστώς. Το 

Bbz εκτελείται από τις δημοτικές αρχές. Οι αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να 

απευθύνονται στο Bbz πρέπει να απευθύνονται στον δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι. 

 

Διεύρυνση του προγράμματος εγγύησης δανείων ΜΜΕ (BMKB)   

Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, ενδέχεται λόγω του ιού να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

ρευστότητας και ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές οι τράπεζες 

και άλλοι χρηματοδότες μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες, χορηγώντας προσωρινά 

ένα δάνειο. Εάν αυξηθούν τα προβλήματα, ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλα μέτρα για 

τη στήριξη των ΜΜΕ. 

Η Κυβέρνηση θα επεκτείνει το πρόγραμμα BMKB , μετά από διαβούλευση με την 

ολλανδική Ένωση Τραπεζών και την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε οι εταιρείες με 

υγιή μελλοντική προοπτική να μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Με το 

BMKB, η κυβέρνηση εγγυάται εν μέρει τις εταιρείες που επιθυμούν να συνάψουν δάνειο, 



αλλά δεν είναι σε θέση να παράσχουν επαρκείς εγγυήσεις στον χρηματοδότη (ιδίως στις 

τράπεζες). 

Οι εταιρείες που επηρεάζονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας μπορούν προσωρινά να υπολογίζουν σε πρόσθετες ευνοϊκές 

συνθήκες στο πλαίσιο του προγράμματος BMKB. Θα εισαχθεί ένα νέο προσωρινό μέτρο 

(που θα ισχύσει μέχρι την 1η Απριλίου 2021)  με το οποίο το κράτος θα προσφέρει 

μεγαλύτερο μερίδιο εγγύησης στο BMKB. 

Η κυβέρνηση έχει στενή επαφή με επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρηματικές ενώσεις και 

το Εμπορικό Επιμελητήριο. Οι επιχειρηματίες μπορούν να βρουν πληροφορίες στη 

συμβουλευτική ομάδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου και στους 

ιστότοπους:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 και 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Η ενημέρωση των επιχειρηματιών συνεχώς 

συμπληρώνεται και με βάση τις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί. Το ίδιο ισχύει και για 

την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.  

 

Φορολογική πολιτική και αυτόματη σταθεροποίηση 

Τα ολλανδικά δημόσια οικονομικά είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η 

Κυβέρνηση μπορεί  να λάβει οποιαδήποτε μέτρα θεωρεί αναγκαία. Εάν απαιτείται 

επιπλέον λήψη μέτρων, υπάρχει επίσης περιθώριο για αυτό. Το ολλανδικό σύστημα 

προϋπολογισμού αποσκοπεί στην αυτόματη σταθεροποίηση της οικονομίας. Αυτό 

σημαίνει ότι οι οικονομικές διαταραχές μπορούν να απορροφηθούν άμεσα από την 

αύξηση των δαπανών ανεργίας και από τη μείωση των φορολογικών εσόδων (όπως ο 

ΦΠΑ). Σε περίπτωση πανδημίας, είναι μερικές φορές απαραίτητο να λαμβάνονται 

αποφάσεις που θα έχουν επίσης οικονομικές συνέπειες στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης. Είναι αυτονόητο ότι η Κυβέρνηση θα κάνει ό, τι είναι απαραίτητο. 

 

Φορολογία 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματίες μπορούν να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα ρευστότητας, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί ειδική αναβολή καταβολής 

φόρου εισοδήματος, εταιρικού φόρου, φόρου κύκλου εργασιών και φόρου μισθών. Η 

φορολογική και τελωνειακή διοίκηση θα χορηγήσει αναβολή πληρωμής εάν ο 

επιχειρηματίας δηλώσει εγγράφως ότι αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της κρίσης του 

κορωναϊού.  

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες καταβάλλουν σήμερα φόρο βάσει προσωρινής εκτίμησης 

του φόρου εισοδήματος ή του εταιρικού φόρου. Οι επιχειρηματίες που αναμένουν 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


χαμηλότερο κέρδος λόγω της κρίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μείωση της 

προσωρινής εκτίμησης, ώστε να πληρώσουν αμέσως λιγότερο φόρο.  

 

Παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, η πανδημία μπορεί να επηρεάσει τις εταιρείες. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει πολλές εταιρείες να χρειάζονται προσωρινά επιπλέον ρευστότητα ή 

να έχουν προσωρινά μεγαλύτερες δυσκολίες να πληρώσουν τα υπάρχοντα δάνεια. 

Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο συμβαίνει αυτό, υπάρχει αντίκτυπος στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια ώστε 

να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας πιο ανθεκτικός. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν 

δημιουργηθεί αποθέματα που βοηθούν τις τράπεζες να διατηρήσουν το δανεισμό και να 

απορροφήσουν πιθανές απώλειες. Επομένως, ο ολλανδικός χρηματοπιστωτικός τομέας 

είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να ανταπεξέλθει.  

 

Μέτρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Σε διεθνές επίπεδο, διάφοροι οργανισμοί συζητούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 

τον μετριασμό των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού. Δεδομένης της παγκόσμιας 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, η κυβέρνηση πιστεύει ότι τέτοιου είδους φορείς έχουν 

μεγάλη σημασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών και θεσμών καθώς και 

για τον συντονισμό της πολιτικής τους. 

Για παράδειγμα, στις 4 Μαρτίου διεξήχθη διάσκεψη μεταξύ της Διεθνούς Νομισματικής 

και Δημοσιονομικής Επιτροπής (IMFC) και Eurogroup για τις οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές εξελίξεις που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό. Το Eurogroup 

εξέδωσε δήλωση με την οποία χαιρετίζει τα εθνικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για 

την καταπολέμηση του ιού καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών. Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι το 

επόμενο Eurogroup θα συζητήσει την οικονομική κατάσταση και την πιθανή πολιτική 

αντίδραση. Η IMFC συζήτησε τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, τα εθνικά 

μέτρα που ελήφθησαν και την συνεργασία μεταξύ των μελών για τον μετριασμό των 

επιπτώσεων του ιού και κάλεσε το ΔΝΤ να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία του, 

εάν είναι απαραίτητο, για να υποστηρίξει τις χώρες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό. 

 

Στις 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ο 

οικονομικός αντίκτυπος παραπέμφθηκε στην Eurogroup και στο Ecofin στις 16 και 17 

Μαρτίου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τα μέλη του Ευρωπαϊκού 



Συμβουλίου για την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία Corona Response Investment Initiative.  

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την οικονομική 

κατάσταση σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα και, αν 

χρειαστεί, θα λάβει εγκαίρως όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα». 

 

Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, η Κυβέρνηση της Ολλανδίας δεν προβαίνει επί του 

παρόντος σε λήψη δραστικών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών όπως 

συνέβη με άλλες χώρες τηρώντας μια στάση εφησυχασμού και φοβούμενη τις αρνητικές 

επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην οικονομική δραστηριότητα, ελπίζοντας στον 

περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού τόσο παγκοσμίως όσο και στην χώρα. Επίσης, 

όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, οι καλές επιδόσεις της οικονομίας 

κατά τα τελευταία χρόνια, παρέχουν στην κυβέρνηση το οικονομικό περιθώριο για τη 

λήψη στοχευμένων μέτρων σε περίπτωση επείγουσας έκτακτης ανάγκης. 

Η Ολλανδία διαθέτει ως γνωστόν μια από τις πλέον ανοικτές οικονομίες παγκοσμίως 

γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε διεθνείς αναταραχές. Σε περίπτωση δε, που η 

Ολλανδία και πολλές μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίσουν δραστικά μέτρα «καραντίνας», 

αναμένεται η οικονομία της χώρας να περιέλθει σε ύφεση.  

Εκτιμούμε πως, δεδομένης της συνεχιζόμενης αύξησης των προσβληθέντων από τον 

κορωνοϊό, τόσο  παγκοσμίως όσο και στην ίδια την Ολλανδία και υπό την πίεση της 

κοινής γνώμης, είναι θέμα μερικών εβδομάδων αν όχι ημερών, η κυβέρνηση να προβεί 

αφενός σε λήψη δραστικών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, γεγονός 

που θα έχει μεγάλες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας και αφετέρου σε 

λήψη δραστικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.    

Στην περίπτωση αυτή, πολλά εργοστάσια θα κλείσουν λόγω προβλημάτων εφοδιασμού, 

προκαλώντας περαιτέρω μείωση της παραγωγής. Η παραγωγή θα μειωθεί επίσης στον 

τομέα των υπηρεσιών εάν, π.χ. κλείσουν τα σχολεία και οι γονείς δεν είναι πλέον σε θέση 

να πάνε στη εργασία. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης φυσικά θα επιβαρυνθεί σε 

μεγάλο βαθμό. Επίσης θα υπάρξει μείωση της ζήτησης, επειδή οι πολίτες θα αποφεύγουν 

τα καταστήματα και τα εστιατόρια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως για την οικονομία της 

χώρας αποτελεί η μείωση του εμπορίου αγαθών δεομένου ότι η Ολλανδία αποτελεί 

«πύλη» της Ευρώπης τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές. Ο τρόπος με τον 

οποίο η Ολλανδία θα απορροφήσει και θα ανακάμψει από ένα ενδεχόμενο σοκ θα 

εξαρτηθεί εν μέρει από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αρχικά, θα δοθεί 

προτεραιότητα στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, αλλά στην συνέχεια θα χρειαστεί 

η στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα με χρήματα του κρατικού 

προυπολογισμού γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του δημοσίου χρέους και 



της μείωσης του πλεονάσματος της χώρας. Δεν αποκλείεται δε, εάν οι εξελίξεις τόσο 

παγκοσμίως όσο και στην ίδια την χώρα καταστούν ραγδαίες, η Ολλανδία να συνταχθεί 

στους επόμενους μήνες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ζητούν χαλάρωση των στενών 

δημοσιονομικών κανόνων της Ε. Ένωσης.  

 

 


