
Νεοϊδρυθείσες εταιρείες στην Ολλανδία κατά το 2019. 

 

Κατά το 2019, δημιουργήθηκαν στην Ολλανδία πάνω από 207.000 νέες εταιρείες, 

δηλαδή 23.000 περισσότερες από ό,τι το 2018. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι 

περισσότερες εξ’ αυτών των επιχειρήσεων ανήκαν στον τομέα των υπηρεσιών. Την 1
η
 

Ιανουαρίου τ.ε. ο αριθμός των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην χώρα ανήλθε  σε 

1,85 εκ.  

Στον τομέα του εμπορίου, τα ηλεκτρονικά καταστήματα με πάνω από 15.000 

νεοϊδρυθείσες εταιρείες, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των νέων 

επιχειρήσεων. Ο αριθμός των νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε 

σε σχέση με το 2018. 

Το 2019, πάνω από 115.000 επιχειρήσεις στην Ολλανδία σταμάτησαν να λειτουργούν 

σημειώνοντας  αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2018. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

έκλεισαν είναι επίσης ο υψηλότερος από το 2015. Ο αριθμός των εταιρειών που 

σταμάτησαν την λειτουργία τους αυξήθηκε περισσότερο στον τομέα των εξειδικευμένων 

επιχειρηματικών υπηρεσιών (+1.895). Αυτό οφειλόταν κυρίως στις εταιρείες 

χαρτοφυλακίου και στις εταιρείες παροχής συμβουλών (+740).  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο αριθμός των επιχειρήσεων που έπαψαν να λειτουργούν 

αυξήθηκε κατά 19% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σχετικά υψηλό αριθμό 

επιχειρήσεων που έκλεισαν σημείωσαν οι ταχυδρομικές εταιρίες και εταιρίες 

ταχυμεταφορών (11%) και ο τομέας των επιχειρηματικών υπηρεσιών (9%).   

Το 2019 ιδρύθηκαν συνολικά 17.965 εταιρείες που προσφέρουν εξειδικευμένες 

επιχειρηματικές υπηρεσίες. Αυτές αφορούσαν κυρίως εταιρείες χαρτοφυλακίου και 

εταιρείες παροχής συμβουλών (7.370). Ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσίασε επίσης 

σημαντική ανάπτυξη με 14.270 νέες επιχειρήσεις.  

Το 2019, σχεδόν 159.000 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν με την μορφή ατομικής επιχείρησης 

(sole proprietorships), δηλαδή πάνω από τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθμού των 

νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων. Από το 2007, οι ατομικές επιχειρήσεις αποτελούν την 

μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των νεοϊδρυθεισών εταιρειών και το μερίδιο αυτό αυξάνεται 

συνεχώς.  

Την 1η Ιανουαρίου 2020, τα δύο τρίτα όλων των εταιρειών ήταν ατομικές εταιρείες ενώ 

το 2007 ήταν μόλις πάνω από 50%. Ο αριθμός των ατομικών επιχειρήσεων σχεδόν 

διπλασιάστηκε σε αυτή την περίοδο από 568.000 σε περισσότερα από 1,2 εκ. Οι 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αυξήθηκαν από 125.000 σε σχεδόν 370.000 την 

περίοδο αυτή. 


