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Η απασχόληση στην Ολλανδία το 2017. 

 

 

 

Το 2017, η καθαρή απασχόληση στην Ολλανδία - ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 έως 74 

ετών που εργάζονται, αυξήθηκε στο 66,7%. Η απασχόληση εξακολουθεί να είναι λίγο 

χαμηλότερη από ό,τι πριν ξεκινήσει η πιστωτική κρίση το 2008  όταν ήταν 67,9%. Η 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας μειώθηκε μετά το 2008 και ανέκαμψε το 2015. Υπάρχει 

αυξανόμενη τάση στην πρόθεση για εργασία μεταξύ των γυναικών και των άνω των 55 

ετών.   

 

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας αυξήθηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, 

αλλά η αύξηση είναι πιο έντονη για τις γυναίκες. Το 2008, η καθαρή απασχόληση ανδρών 

παρέμεινε ακόμη 13,4% υψηλότερη από εκείνη των γυναικών ενώ μέχρι το 2017 η 

διαφορά αυτή είχε πέσει κάτω από 10%. Τα τελευταία χρόνια, η διαφορά μειώθηκε σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες.   

 

Η απασχόληση το 2017 ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το 2008 σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. Οι μόνες ομάδες που επωφελήθηκαν από τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας πριν από δέκα χρόνια ήταν οι άνω των 55 ετών και οι γυναίκες ηλικίας 45 ετών 

και άνω. Η απασχόληση μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών αυξάνεται εδώ και 

αρκετό καιρό, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιστωτικής κρίσης.  

 

Η οικονομική κρίση που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της πιστωτικής κρίσης 

συνοδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές στην απασχόληση όλων των ομάδων με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όλες αυτές οι ομάδες είχαν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας το 2017 από ό, τι το 2008.  

 

Επί τρία συνεχή έτη, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας 

στην Ολλανδία. Το 2017 δημιουργήθηκαν 207.000 νέες θέσεις εργασίας, η μεγαλύτερη 

αύξηση από το 2008. Έτσι, υπήρχαν συνολικά 10,2 εκ. απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων 8,1 εκ. υπαλλήλων και 2,1 εκ. αυτοαπασχολούμενων. Σε σύγκριση 

με το 1995, ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 27%. Το μερίδιο των 

αυτοαπασχολούμενων θέσεων εργασίας μειώθηκε από 21 σε 20%. 

 

Περισσότερο από το ένα τέταρτο αυτών των θέσεων εργασίας βρίσκεται στη δημόσια 

διοίκηση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Το 2017, οι περισσότερες 

πρόσθετες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στις υπηρεσίες των επιχειρήσεων. Η 

πλειονότητα αυτών των νέων θέσεων απασχόλησης ήταν προσωρινής φύσης. Το ποσοστό 

των αυτοαπασχολούμενων είναι υψηλότερο στη γεωργία και την αλιεία, 

αντιπροσωπεύοντας πάνω από πέντε στους δέκα. 

 

Το 2017, σχεδόν το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας κατείχαν οι γυναίκες. Το 1995, το 

ποσοστό αυτό ήταν 42%. Έκτοτε, ο αριθμός των θέσεων εργασίας για γυναίκες που 

εργάζονται με μισθωτή απασχόληση σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ ο αριθμός των θέσεων 

εργασίας για τους άνδρες αυξήθηκε κατά 15%. Το υψηλότερο ποσοστό γυναικών 
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βρίσκεται στο τομέα της περίθαλψης (84%) και το χαμηλότερο στην κατασκευαστική 

βιομηχανία (12%). Από τις θέσεις εργασίας που απασχολούνται γυναίκες, πάνω από τα 

τρία τέταρτα είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. 

 

Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 45.000 το 2017 και ανήλθε σε 

201.000. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός από τον αριθμό ρεκόρ των κενών θέσεων το 

2008 όταν υπήρχαν 240.000 κενές θέσεις εργασίας. Το 2013, καταγράφηκε το χαμηλότερο 

επίπεδο σε είκοσι χρόνια: 95.000 κενές θέσεις εργασίας. Έκτοτε ο αριθμός των κενών 

θέσεων υπερδιπλασιάστηκε. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους αυξήθηκε η ένταση στην αγορά εργασίας. Αυτή η ένταση 

αντανακλάται στην αναλογία των ανέργων προς τις θέσεις εργασίας. Όσο λιγότεροι 

άνεργοι είναι διαθέσιμοι για να καλύψουν ενδεχομένως κάθε κενή θέση, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ένταση. Στα τέλη του 2013, υπήρχαν επτά φορές περισσότεροι άνεργοι σε σχέση με 

τις κενές θέσεις εργασίας. Καθώς μειώθηκε η ανεργία και αυξήθηκε ο αριθμός των κενών 

θέσεων, κατά μέσο όρο παρέμεναν μόλις 1,8 άνεργοι ανά κενή θέση στο τέλος του 2017. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια στενή αγορά εργασίας για πρώτη φορά μετά την οικονομική 

άνοδο του 2007-2008. 

 

Το 2017, στην Ολλανδία υπήρχαν 438.000 άνεργοι, οι οποίοι ορίζονται ως άτομα που 

αναζητούν και είναι άμεσα διαθέσιμα για εργασία. Το 2014, ο αριθμός των ανέργων ήταν 

660.000. Ο αριθμός των ατόμων που είναι διαθέσιμοι για να αρχίσουν να εργάζονται 

βραχυπρόθεσμα (δηλαδή μέσα σε δύο εβδομάδες) έχει επίσης μειωθεί από το 2014 (από 

363.000 σε 272.000 το 2017).  

 

Κατά το 2014, το 7,4% του εργατικού δυναμικού ήταν άνεργοι, ενώ το 2017 το ποσοστό 

αυτό ήταν 4,9%. Η πτωτική τάση είναι ορατή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αλλά ξεκίνησε 

το 2015 για την ηλικιακή κατηγορία 55 έως 64 ετών. Η ανεργία μεταξύ των ατόμων άνω 

των 65 ετών δεν μειώθηκε περαιτέρω το 2017. Η ανεργία είναι υψηλότερη μεταξύ των 15 

έως 24 ετών επί πολλά έτη. Ωστόσο, η διαφορά στην ανεργία μεταξύ των νέων και των 

ηλικιωμένων (ηλικίας 55 έως 64 ετών) έχει συρρικνωθεί. 

 

Το 2017, το 67% του ολλανδικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών εργαζόταν. Από αυτή 

την ομάδα, 9 από τους 10 εργάστηκαν 12 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα. Από τους 

νέους στην εργασία (ηλικίας 15 έως 18 ετών), 7 στους 10 είχαν μερική απασχόληση 

μικρότερη των 12 ωρών. Από την ηλικία των 64 ετών, η εργασιακή δραστηριότητα πέφτει 

απότομα. 

 

Το 2017, οι μισθοί που καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αυξήθηκαν 

κατά 1,4%, σύμφωνα με το ρυθμό αύξησης του δείκτη των τιμών καταναλωτή. Το 2015 

και το 2016, η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν μικρότερη από τις αυξήσεις των 

συλλογικά συμφωνηθέντων μισθών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περίοδο 2011-2014, 

όταν η αύξηση των μισθών υστερούσε σε σχέση με τις εξελίξεις του δείκτη των τιμών 

καταναλωτή. 


