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Ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ολλανδία. 

 

 

Κατάσταση του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2016 

 

Το οικονομικό κλίμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το 2016 ευνοϊκότερο από ό,τι 

την προηγούμενη χρονιά. Τόσο η εσωτερική αγορά όσο και οι εξωτερικές συνθήκες ήταν 

θετικές, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2015 

κατά 30 δις Ευρώ (3,4%), την αύξηση της συμβολής στο ΑΕΠ κατά 9 δις Ευρώ (4,4%) και 

την αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 92.000 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (2,9%). 

Επισημαίνεται ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν το 2016. Η συμβολή τους στο 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2 δις Ευρώ (1,5%) και δημιουργήθηκαν 17.000 νέες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης (1,4%). Ο κύκλος εργασιών τους όμως μειώθηκε κατά 2 δις Ευρώ (-0,5%). Ως 

εκ τούτου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνέβαλαν περισσότερο στην ανάκαμψη του 2016. 

 

Το 2016 στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήκε το 72% της απασχόλησης, 

δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς 3,3 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης  και το 62% 

της προστιθέμενης αξίας (214 δις Ευρώ συμβολή στο ΑΕΠ). 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν τα τελευταία χρόνια καλύτερη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση. Το δεύτερο εξάμηνο του 2016, το 76% των αιτήσεων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για χρηματοδότηση ικανοποιήθηκε πλήρως, ενώ το 20% των αιτήσεων 

απορρίφθηκε. Οι αριθμοί αυτοί διαφέρουν κατά πολύ από τους αντίστοιχους κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, όταν μεταξύ του 2009 και του 2013 απορριπτόταν κατά μέσο όρο το 

45% των αιτήσεων. Αξίζει να τονισθεί επίσης το γεγονός ότι από την κρίση και έπειτα, 

περισσότερες επιχειρήσεις αιτούνται εξωτερική χρηματοδότηση για να επενδύσουν ή να 

αναπτυχθούν μέσω εξαγορών ή συμπτύξεων.  

 

Σε απόλυτους αριθμούς, κατά το 2016 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις άντλησαν 8,8 δις Ευρώ 

από χρηματοδότηση (76% του συνολικού αιτηθέντος ποσού). Από αυτά, τα 5,7 δις Ευρώ 

αντιστοιχούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι 

ευκολότερο να επιτύχουν χρηματοδότηση μέσω εξωτερικών κεφαλαίων. Το ποσοστό 

ικανοποίησης των αιτημάτων των μεσαίων επιχειρήσεων ανήλθε σε 92%, έναντι 73% των 

μικρών επιχειρήσεων και 61% των πολύ μικρών. 

 

Με το μερίδιό τους στην απασχόληση να ανέρχεται στο 72%, ο κλάδος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Η μεγάλη συμβολή στην αύξηση της 

απασχόλησης το 2016 επιβεβαίωσε την εικόνα αυτή: από τις συνολικά 109.000 νέες θέσεις 

εργασίας (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), στον κλάδο των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων αντιστοιχούσαν συνολικά οι 92.000. Η αύξηση δεν είναι επίσης ομοιόμορφη: 

ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων (που αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% του συνόλου) είναι 

υπεύθυνες για τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Η αύξηση της απασχόλησης είναι 

στενά συνδεδεμένη με την αύξηση του κύκλου εργασιών: όσο αυξάνεται ο κύκλος εργασιών 

τόσο αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας. 

 

Διαφοροποίηση επίσης παρουσιάζεται στην παραγωγικότητα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων: οι μικρότερες επιχειρήσεις στην Ολλανδία έχουν τη χαμηλότερη 

παραγωγικότητα, ενώ η παραγωγικότητα των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό έχει 

μειωθεί κατά την περίοδο 2010-2016. Αντίθετα, οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ίδια 

περίοδο αυξήσει την παραγωγικότητά τους. 
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Μεταβολές του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2017 

 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ολλανδία κατά το 2017 αυξήθηκε κατά 71.558 (4,1%) και 

ανήλθε σε 1.818.672. Το 2016 είχε σημειωθεί αύξηση κατά 53.652 επιχειρήσεις την περίοδο 

μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2016 και 1 Ιανουαρίου 2017 (3,2%). 

 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που διέκοψαν τις εργασίες τους το 2017 ήταν κατά 13.598 

(10,5%) χαμηλότερος το 2017 από ό,τι το 2016. Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που διέκοψαν τις εργασίες τους μειώθηκε από 129.606 το 2016 σε 116.008 το 

2017.  

 

Για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο αριθμός των επιχειρήσεων που κήρυξαν πτώχευση ήταν 

χαμηλότερος από ό,τι τα προηγούμενα έτη. Ο αριθμός των κηρύξεων πτώχευσης για 

ολόκληρο το 2017 ήταν κατά 20,6% χαμηλότερος από ό, τι την ίδια περίοδο του 2016 

(μειώθηκε από 3.937 το 2016 σε 3.125 το 2017). Ο αριθμός των 

υποκαταστημάτων/θυγατρικών, που επηρεάζονται επίσης από την πτώχευση της κεντρικής 

εγκατάστασης, μειώθηκε από 1.678 το  2016  σε  642 το 2017 (-61,7%). 

 

Ο συνολικός αριθμός των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό αυξήθηκε από την 1η 

Ιανουαρίου 2017 κατά 44.625 (5,1%) και ανήλθε σε 927.319 την 1η Ιανουαρίου 2018. Ο 

συνολικός αριθμός αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό που απασχολούνται με μερική 

απασχόληση, που δαπανούν λιγότερο από 15 ώρες την εβδομάδα για την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, παρουσίασε την ισχυρότερη ανάπτυξη κατά 7,4% το 2017, όπως και το 2016 

(από 219.079 επιχειρήσεις την 1η Ιανουαρίου 2017 σε 235.243 εταιρείες την 1η Ιανουαρίου 

2018).  

 

Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προσωπικό αυξήθηκε κατά 2.844 (0,6%) το 

2017, από 439.081 εταιρείες την 1η Ιανουαρίου 2017 σε 441.925 εταιρείες την 1η Ιανουαρίου 

2018.  

 

 

 


