
Νέα μέτρα ολλανδικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

συνεπειών από τον κορωνοϊό. 

 

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται 

εξ’ αιτίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα: 

Α. Θα χορηγηθεί μια εφάπαξ αποζημίωση ύψους 4.000 ευρώ σε σειρά επιχειρήσεων οι 

οποίες πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τους 

επιχειρηματίες μέσω της ιστοσελίδας του Netherlands Enterprise 

Agency rvo.nl/tegemoetkomingcorona από την 27η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 26η 

Ιουνίου 2020. Οι τομείς που έχουν επιλεγεί εμπίπτουν σε έναν αριθμό κωδικών SBI 

(Standard Business Identification) όπου περιλαμβάνονται: 

Καταστήματα τροφίμων και ποτών: εστιατόρια, καφετέριες, catering, καφετέριες 

Περιποίηση μαλλιών και ομορφιάς: κομμωτήρια, πεντικιούρ, μακιγιέρ 

Χώροι εκδηλώσεων και διοργανωτές 

Σάουνα, σολάριουμ, πισίνες, γυμναστήρια, αθλητικές λέσχες 

Μουσεία, τσίρκα, θέατρα, κινηματογράφοι και ιδρύματα πολιτιστικής εκπαίδευσης 

Ιδιοκτήτες σχολείων οδήγησης 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία  

Καζίνο 

 

Β. Επίσης, προκειμένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το διεθνές εμπόριο, 

η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επεκτείνει τις δυνατότητες για ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων. Τα νέα μέτρα για την επέκταση των εξαγωγικών πιστώσεων 

σημαίνουν ότι καλύπτεται και η βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

(προηγουμένως άνω 2 ετών, τώρα και  λιγότερο από 2 έτη). Επιπλέον, θα υπάρξει 

αύξηση των δυνατοτήτων εγχώριας κάλυψης και η κάλυψη θα είναι διαθέσιμη για 

περισσότερες χώρες. Οι διαδικασίες διευρύνονται και επιταχύνονται και καλύπτεται 

μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου κίνησης. Η δέσμη μέτρων επιτρέπει στις εταιρείες να 

αντισταθμίζουν περισσότερους κινδύνους χάρη στις κρατικές εγγυήσεις.  

 

Εκτός από την επέκταση των εξαγωγικών πιστώσεων, η κυβέρνηση και η επιχειρηματική 

κοινότητα συμφώνησαν να εργαστούν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση του 

προστατευτισμού (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ιατρικών αγαθών), για την 

ομαλότερη διασυνοριακή μεταφορά βασικών αγαθών εντός της ΕΕ, αξιοποιώντας όσο το 

δυνατόν περισσότερο τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους (μεταξύ άλλων από την 

ΕΕ, την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα 

και το ΔΝΤ) και διατηρώντας τις διεθνείς ροές μεταφορών όσο το δυνατόν πιο ανοικτές.   

 

https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona


Σημειώνεται ότι το 2019 η Ολλανδία πραγματοποίησε πλεόνασμα 14 δις ευρώ που 

αντιστοιχεί στο 1,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ το δημόσιο χρέος 

ανήλθε στο 48,6% του ΑΕΠ στα τέλη του 2019. (Ως γνωστόν, σύμφωνα με το σύμφωνο 

ανάπτυξης και σταθερότητας για τις χώρες του ευρώ, το δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του 

ΑΕΠ). Συνεπώς, η καλή δημοσιονομική κατάσταση της Ολλανδίας σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέπει στην Κυβέρνηση να προβεί, εάν κριθεί σκόπιμο, σε λήψη 

ακόμη περισσότερων μέτρων αντιστάθμισης των συνεπειών στην οικονομία λόγω 

κορωνοϊού. Από την άλλη πλευρά όμως, δεδομένης της ιδιάζουσας σημασίας που έχει το 

διεθνές εμπόριο για την οικονομία της Ολλανδίας, σε περίπτωση γενικότερης μείωσης 

του διεθνούς εμπορίου κατά τους επόμενους μήνες ως συνέπεια του κορωνοϊού, η 

οικονομία της χώρας θα υποστεί τεράστια και ανυπολόγιστη ζημία. 

 

 


