
Πτωχεύσεις εταιρειών στην Ολλανδία την εποχή του κορωνοϊού – αμελητέες οι έως 
τώρα επιπτώσεις της πανδημίας 
 

Όπως καταδεικνύουν τα μέχρι τώρα στοιχεία της ολλανδικής στατιστικής 
υπηρεσίας ο κορωνοϊός στη χώρα δεν είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις αναφορικά με τις 
πτωχεύσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, το εξάμηνο του 2020 ο αριθμός των 
πτωχεύσεων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με αυτόν της αντίστοιχης περιόδου του 
2019, ενώ το επτάμηνο του έτους (είκοσι εννέα πρώτες εβδομάδες) ο συνολικός 
αριθμός των εν λόγω πτωχεύσεων ανήλθε στις 2.090, ήτοι κατά 15 λιγότερες σε 
σύγκριση με τις πτωχεύσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2019. 

 
Θα πρέπει να αναφερθεί αναφορικά με την πορεία των πτωχεύσεων στη 

χώρα, ότι ο αριθμός τους έφθασε στο υψηλότερο σημείο τον Μάιο του 2013, με 816 
σημειωθείσες πτωχεύσεις. Στη συνέχεια άρχισε να σημειώνεται μείωση στον αριθμό 
τους έως τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι πτωχεύσεις έφθασαν στις 224. Έκτοτε 
παραμένουν σε σχετικά σταθερό επίπεδο.  

 
Τον Ιούνιο τρέχοντος έτους παρουσιάσθηκε μείωση στις πτωχεύσεις κατά 34 

τω αριθμώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Συγκεκριμένα, κατά τον 
μήνα αυτό 264 επιχειρήσεις και οργανισμοί (μη συμπεριλαμβανομένων των ατομικών 
επιχειρήσεων) κήρυξαν πτώχευση, με τον τομέα του εμπορίου να δέχεται το 
μεγαλύτερο πλήγμα με 61 πτωχεύσεις. Μεταξύ των τομέων που επλήγησαν 
περισσότερο συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτοί της διαμονής – καταλυμάτων και των 
υπηρεσιών διατροφής.  

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνονται συγκριτικά οι πτωχεύσεις ανά 
κλάδο για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο: 

 
 



Περαιτέρω, κατά την εβδομάδα 13-19 Ιουλίου τρέχοντος έτους (29η 
εβδομάδα), 57 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και 
οργανισμοί κήρυξαν πτώχευση στην Ολλανδία, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
πηγή. Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα επίσης, από το σύνολο των 57 πτωχεύσεων 
οι 11 αφορούσαν σε ατομικές επιχειρήσεις.   
 

Σημειώνεται ότι στην Ολλανδία μπορεί να παρέλθουν αρκετές εβδομάδες από 
την υποβολή της αίτησης κήρυξης πτώχευσης έως την έκδοση της σχετικής 
δικαστικής απόφασης. Από τη 14η εβδομάδα του έτους δε, τα ολλανδικά δικαστήρια 
χορηγούν στους οφειλέτες μεγαλύτερη προθεσμία, συγκεκριμένα τεσσάρων 
εβδομάδων, για τις σχετικές με την υποβολή της πτώχευσης διαδικασίες, εκτός εάν 
κάποια συγκεκριμένη περίπτωση κριθεί επείγουσα. Επιπλέον, η ολλανδική 
κυβέρνηση έχει συστήσει ένα πακέτο εκτάκτου ανάγκης για την οικονομία και την 
αγορά εργασίας, προκειμένου να παράσχει την απαραίτητη ενίσχυση στις ολλανδικές 
επιχειρήσεις.  

 
 


