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Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στην Ολλανδία. 

 

 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, κατά τους προηγούμενους τρεις 

μήνες, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών με αμειβόμενη απασχόληση αυξήθηκε 

κατά μέσο όρο 11.000 το μήνα. Τον περασμένο Φεβρουάριο υπήρχαν σχεδόν 8,7 

εκατομμύρια απασχολούμενοι. Παρ' όλα αυτά, το ποσοστό συμμετοχής στην εργασία ήταν 

ακόμη χαμηλότερο από ό,τι κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2008). Περισσότερα 

από 4,2 εκατομμύρια άτομα δεν είχαν αμειβόμενη εργασία για διάφορους λόγους, 

συμπεριλαμβανομένων 367.000 ατόμων που ανέφεραν ότι είχαν αναζητήσει πρόσφατα 

εργασία και ήταν αμέσως διαθέσιμα. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 10.000 τον μήνα κατά 

μέσο όρο κατά τους τρεις προηγούμενους μήνες.  

 

Το υπόλοιπο της ομάδας που δεν είχαν απασχόληση (περίπου 3,9 εκατομμύρια), δεν είχε 

αναζητήσει ή / και δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για εργασία πρόσφατα. Ο αριθμός τους 

αυξήθηκε κατά μέσο όρο 4.000 το μήνα.   

 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των κυκλικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας 

μεταξύ των χωρών, λαμβάνεται συχνά ως μέτρο ο δείκτης ανεργίας της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, στους ανέργους 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών που δεν έχουν αμειβόμενη 

εργασία αλλά που έχουν αναζητήσει πρόσφατα μισθωτή εργασία και είναι αμέσως 

διαθέσιμα. Τον Φεβρουάριο υπήρχαν 367.000 άνεργοι, που ισοδυναμούν με το 4,1% του 

εργατικού δυναμικού. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,2 % ένα μήνα νωρίτερα.  

 

Το ποσοστό ανεργίας δεν περιλαμβάνει όλα τα άτομα χωρίς εργασία που θα ήθελαν να 

εργαστούν. Οι άνθρωποι που επιθυμούν να εργαστούν και δεν έχουν αναζητήσει ή / και δεν 

ήταν άμεσα διαθέσιμοι για οποιοδήποτε λόγο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ορισμού της ανεργίας της ΔΟΕ. Αυτός ο ορισμός δεν περιλαμβάνει επίσης άτομα που 

εργάζονται με μερική απασχόληση και αναζητούν επιπλέον ώρες εργασίας. 

 

Ο αριθμός των δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας μειώθηκε το Φεβρουάριο κατά 1,6% σε 

σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιανουάριο του 2018, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε λόγω 

των εποχιακών επιρροών, αλλά η πτωτική τάση συνεχίζεται. Από το συνολικό αριθμό των 

δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας, το 32% τα είχε λάβει επί ένα έτος ή περισσότερο. 

 

Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ο αριθμός δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας μειώθηκε κατά 

86.000 (-20,7 %). Ο αριθμός των δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας μειώθηκε σε όλους τους 

κλάδους απασχόλησης, με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πολλοί εργαζόμενοι 

που αναζητούν εργασία εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση στον τομέα 

αυτό. Ο τομέας των κατασκευών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση: -41,5%. 

 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το 67,2% του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών είχαν μισθωτή 

εργασία. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό είχε φτάσει στο ανώτατο επίπεδο 

τον Φεβρουάριο του 2009 με ποσοστό 68,3% και στη συνέχεια μειώθηκε στο 64,4% στις 

αρχές του 2014. Έκτοτε το ποσοστό αυτό αυξανόταν και πάλι σχεδόν κάθε μήνα. Μεταξύ 

της ηλικιακής ομάδας 45 ετών και άνω, το ποσοστό συμμετοχής στην εργασία είναι 

υψηλότερο από ό,τι στις αρχές του 2009. Ωστόσο το ποσοστό εξακολουθεί να είναι 

χαμηλότερο από ό,τι πριν από την κρίση μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 44 ετών, ιδίως 

μεταξύ των ανδρών. Παρ 'όλα αυτά, το Φεβρουάριο του 2018 το ποσοστό συμμετοχής στην 

εργασία ήταν το υψηλότερο μεταξύ των ανδρών αυτής της ηλικιακής ομάδας: 89,3%. Αυτό 



2 
 

εξακολουθεί να είναι περίπου 10% υψηλότερο από ό,τι των γυναικών της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας.  

 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σχεδόν 8,7 εκατομμύρια από τα 12,9 εκατομμύρια 

άτομα ηλικίας 15 έως 74 ήταν σε αμειβόμενη εργασία και 391.000 ήταν άνεργοι. Σε αυτούς 

περιλαμβάνονται 138.000 άτομα που αναζητούσαν εργασία για τουλάχιστον δώδεκα μήνες. 

Σχεδόν δύο στους τρεις μακροχρόνια ανέργους ήταν ηλικίας 45 ετών και άνω.  

 

Το υπόλοιπο  μέρος αυτής της ηλικιακής ομάδας - σχεδόν 3,9 εκατομμύρια άτομα - δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο εργατικό δυναμικό. Η πλειοψηφία των ατόμων αυτής της ομάδας 

δεν ήταν πρόθυμοι ή ήταν ανίκανοι να εργαστούν (πάνω από 3,2 εκατομμύρια), π.χ. λόγω 

της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης, της περίθαλψης, της ασθένειας ή της προχωρημένης 

ηλικίας. Επιπλέον, υπήρχαν 205.000 άτομα που ήταν πρόθυμοι να εργαστούν στο τέταρτο 

τρίμηνο του 2017 αλλά που δεν έψαχναν και δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία. Αυτή η 

ομάδα περιλάμβανε άτομα που συμμετείχαν σε κατάρτιση ή στην εκπαίδευση. Επιπλέον, 

υπήρχαν άτομα που είτε αναζητούσαν εργασία (153.000), είτε ήταν άμεσα διαθέσιμοι για 

εργασία (257.000).  

 

Το αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό δεν περιλαμβάνει μόνο άτομα χωρίς εργασία. Μεταξύ 

των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων που εργάζονται με μερική απασχόληση, 420.000 άτομα 

αναζητούσαν  περισσότερες ώρες εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2017 για τις οποίες ήταν 

επίσης άμεσα διαθέσιμοι. Το σύνολο του αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού το τέταρτο 

τρίμηνο του 2017 περιλάμβανε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια άτομα.  

 

 

 

 
 


