
Δυναμική των επιχειρήσεων στην Ολλανδία κατά το 2019. 

Σύμφωνα με ετήσια έκθεση του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ολλανδίας η οποία 

εξετάζει την δυναμική των επιχειρήσεων κατά το 2019, στις αρχές του τρέχοντος έτους 

υπήρχαν 2.000.404 εταιρείες στην Ολλανδία (αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας). 

Ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε το 2019 κατά σχεδόν 100.000 σημειώνοντας αύξηση 

5%. Συνολικά 230.000 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν το 2019 ενώ 131.000 έκλεισαν ή 

χρεοκόπησαν.  

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στον αυξανόμενο αριθμό των αυτοαπασχολούμενων χωρίς 

εργαζόμενους: ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων με πλήρη απασχόληση χωρίς 

μισθωτούς αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε 1.045.283 ενώ ο αριθμός των 

αυτοαπασχολούμενων με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 11% και ανήλθε σε 

185.647. Κατά την εγγραφή τους στο Εμπορικό Μητρώο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

μερικής απασχόλησης δήλωσαν ότι εργάζονται για λιγότερο από 15 ώρες την εβδομάδα. 

Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυξήθηκε το 2019 κατά 1.313 και ανήλθε σε 

443.842. 

Οι τομείς που αναπτύχθηκαν το 2019 σε σύγκριση με το 2018 είναι οι τομείς των 

κατασκευών (+ 8%), της υγείας (+ 7%) και οι τομείς λιανικής, φιλοξενίας και Logistics 

(+ 6%). Ο αριθμός των εταιρειών στις επαρχίες Flevoland και Νότια Ολλανδία αυξήθηκε 

κατά 7% ενώ η αύξηση στη Βόρεια Ολλανδία ήταν 6%. Σε όλες τις άλλες επαρχίες ο 

αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε κατά 4% έως 5%. Η αύξηση του αριθμού των 

εταιρειών είναι χαμηλότερη στο Limburg όπου η αύξηση ήταν 3%.  

Η μέση ηλικία των επιχειρηματιών στην Ολλανδία εξακολουθεί να είναι τα 46 έτη χωρίς 

μεγάλες διαφορές ανά επαρχία. Στις επαρχίες Flevoland, Noord-Holland και Zuid-

Holland βρίσκονται κατά μέσο όρο οι νεαρότεροι επιχειρηματίες (45 ετών) και στις 

επαρχίες Drenthe, Friesland, Limburg και Zeeland οι αρχαιότεροι κατά μέσο όρο (48 

ετών).  

Το ποσοστό των ανδρών επιχειρηματιών σε σχέση με το ποσοστό των γυναικών 

επιχειρηματιών δεν άλλαξε το 2019 σε σύγκριση με το 2018: το 64% των επιχειρηματιών 

είναι άνδρες και το 36% γυναίκες. Το ποσοστό των γυναικών στις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα το 2019 σε σύγκριση με το 2018 

(από 38% το 2018 σε 37% το 2019.  

Το ποσοστό των επιχειρηματιών που δεν γεννήθηκαν στην Ολλανδία αυξήθηκε το 2019 

κατά μία ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε στο 16%. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των 

νέων επιχειρηματιών το 2019 δεν γεννήθηκε στην Ολλανδία. Το ποσοστό των 

επιχειρηματιών που δεν γεννήθηκαν στην Ολλανδία είναι το υψηλότερο στους τομείς 



Horeca (30%), Logistics (27%) και Κατασκευές (22%). Σε σύγκριση με το 2018 

παρατηρείται έντονη αύξηση του μεριδίου στους τομείς γεωργίας και οπωροκηπευτικών 

(16%) και των κατασκευών (12%). Το ποσοστό των νέων  επιχειρηματιών που δεν έχουν 

γεννηθεί στην Ολλανδία είναι το υψηλότερο στη Νότια Ολλανδία: 34%, ακολουθούμενο 

από τις περιοχές Noord-Holland και Flevoland με 30%  και 29% αντίστοιχα. Το ποσοστό 

των νέων επιχειρηματιών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία είναι το χαμηλότερο 

στις περιοχές Friesland και Drenthe: 9% και 8% αντίστοιχα.  

Ο αριθμός των πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά σχεδόν 1% το 2019 σε σύγκριση με το 2018: 

από 3.067 πτωχεύσεις το 2018 σε 3.084 πτωχεύσεις το 2019. Ο αριθμός των πτωχεύσεων 

το 2019 αυξήθηκε κατά 9% σε σύγκριση με το 2018 στον τομέα των κατασκευών και 

κατά 8% στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Ο αριθμός των πτωχεύσεων 

αυξήθηκε το 2019 σε σχέση με το 2018 στις περιοχές Friesland (+ 15%), Drenthe (+ 

14%) Gelderland (+ 8%), Groningen (-8%) και Noord-Holland (-7%). 

 


