
 

 

Το μέγεθος του αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ολλανδία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, κατά το 2016, από 

τα 12,8 εκ. άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 75 ετών, το 65,8 % κατά μέσο όρο είχε 

αμειβόμενη εργασία. Οι άνδρες που είχαν αμειβόμενη εργασία ήταν περισσότεροι 

από ό,τι οι γυναίκες. Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ήταν 70,8% και των 

γυναικών 60,9%. Οι γυναίκες που εργάζονταν με μερική απασχόληση ήταν 

περισσότερες από τους άνδρες. Τα τρία τέταρτα των εργαζόμενων γυναικών 

εργάστηκαν  με μερική απασχόληση, σε σύγκριση με το ένα τέταρτο των ανδρών. Οι 

άνδρες εργάστηκαν το 2016 κατά μέσο όρο 36 ώρες την εβδομάδα και οι γυναίκες 26 

ώρες. Οι άνδρες πραγματοποίησαν το 61,9 % των ωρών εργασίας ενώ οι γυναίκες το 

38,1 %.  

 

Αν ο συνολικός αριθμός των πραγματοποιηθεισών ωρών εργασίας στην Ολλανδία 

μετατραπεί σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, τότε το καθαρό ποσοστό 

απασχόλησης (συνολικό ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης ως ποσοστό του 

πληθυσμού του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 ετών ) ανήλθε κατά το 2016 σε 51,3%. 

Για τους άνδρες ήταν 63,5% και για τις γυναίκες 39,0%. 

 

Πέραν των Ολλανδών που είχαν αμειβόμενη εργασία, υπήρξε το 2016 μία ομάδα 1,5 

εκ. ατόμων που δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να εργαστούν ή, εάν ήδη εργάζονταν με 

μερική απασχόληση, επιθυμούσαν να εργαστούν περισσότερες ώρες. Αυτοί είναι το 

επονομαζόμενο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό. Αν αθροιστούν όλες οι επιπλέον 

ώρες που τα άτομα αυτά δηλώνουν ότι επιθυμούν να εργαστούν, ανέρχονται σε 

732.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Περισσότερες γυναίκες δήλωσαν από 

τους άνδρες ότι θέλουν να εργαστούν (ή θέλουν να εργαστούν περισσότερες ώρες), 

αλλά και οι άνδρες δήλωσαν κατά μέσο όρο ότι θέλουν να εργαστούν περισσότερες 

ώρες (επιπλέον). Εκφρασμένο σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το αναξιοποίητο 

εργατικό δυναμικό των ανδρών και των γυναικών είναι συγκρίσιμο. Αυτό προκύπτει 

από την ανάλυση νέων στοιχείων της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 

αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην ολλανδική αγορά εργασίας. 

 

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης είναι σχετικά υψηλό. 

Μόνο στη Σουηδία, τη Γερμανία και την Εσθονία είναι υψηλότερο. Ωστόσο, αν το 

ποσοστό απασχόλησης εκφραστεί με μετατροπή των συνολικών ωρών εργασίας σε 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσμού, τότε είναι σχετικά 

χαμηλό. Μόνο στην Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία και την Ελλάδα είναι 

χαμηλότερο. 

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ρωτάει τα άτομα χωρίς εργασία και εκείνους που εργάζονται 

με μερική απασχόληση πόσες ώρες (επιπλέον) θα ήθελαν να εργαστούν. Περισσότερο 

από το ένα τέταρτο των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 75 ετών δηλώνει ότι δεν είναι 

διαθέσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα για εργασία και δεν έχει αναζητήσει εργασία 

πρόσφατα. Δεν επιθυμούν επίσης όλοι όσοι εργάζονται με μερική απασχόληση να 

εργαστούν περισσότερο και από τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση υπάρχουν 

κάποιοι που επιθυμούν να δουλέψουν περισσότερο αλλά όχι με πλήρη απασχόληση.  

 



Εκείνοι που θέλουν να εργαστούν (ή να εργαστούν περισσότερες ώρες) αποτελούν το 

αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό. Συνολικά υπήρχαν το 2016 πάνω από 1,5 

εκατομμύρια άνθρωποι στο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό, δηλαδή το 11,9% του 

πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 ετών. Εξετάζοντας πόσες ώρες κάποιος θα ήθελε να 

εργαστεί (επιπλέον) και μεταφράζοντας το σύνολο των ωρών αυτών σε ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης, τότε το αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό ισοδυναμεί με 

732.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ή 5,7% του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 

ετών. Οι γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν ή να εργαστούν περισσότερες ώρες 

είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες αλλά το σύνολο των (επιπλέον) ωρών 

εργασίας που θέλουν να εργαστούν είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερο από αυτό των 

ανδρών.  

 

Το ποσοστό των μη εργαζόμενων γυναικών που είναι διαθέσιμο και αναζητά εργασία 

ανήλθε το 2016 σε 8,2%. Μαζί με τις εργαζόμενες γυναίκες με μερική απασχόληση 

ανέρχεται σε 13,3% του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 75 ετών. Στους άνδρες το 

ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο, 10,5%.  

 

Αν και το αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό ήταν το 2016 μεγαλύτερο στις γυναίκες 

παρά στους άνδρες, το 2016 ο αναξιοποίητος όγκος εργασίας (το εργατικό δυναμικό 

εκφρασμένο σε ώρες απασχόλησης ) ήταν σχεδόν ίδιος και για τα δύο φύλα. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες στο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό 

επιθυμούν κατά μέσο όρο να εργαστούν λιγότερες ώρες από τους άνδρες (αντίστοιχα 

16,8 και 22,3 ώρες την εβδομάδα).  

 

Οι νέοι ηλικίας 15 έως 25 ετών που δεν παρακολουθούν πλέον τακτική εκπαίδευση, 

ανήκουν συχνά στο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό: κατά το 2016, σχεδόν το ένα 

τέταρτο από αυτούς τους νέους ανθρώπους ανήκε στο αναξιοποίητο εργατικό 

δυναμικό. Πρόκειται για άνεργους ή εργαζόμενους μερικής απασχόλησης που θέλουν 

να εργαστούν περισσότερες ώρες. Το ποσοστό του αναξιοποίητου εργατικού 

δυναμικού καταμετρημένο σε ισοδύναμα πλήρους στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 

ετών που δεν παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ανήλθε σε 7,0%. 

 

Το αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό των ατόμων ηλικίας από 15 έως 75 ετών 

μειώθηκε κατά την περίοδο 2014 έως 2016 από σχεδόν 1,8 εκ. άτομα σε λίγο 

περισσότερο από 1,5 εκ. άτομα. Περίπου το ένα τρίτο από το αναξιοποίητο εργατικό 

δυναμικό είναι άνεργοι και άλλο ένα τρίτο αποτελείται από υποαπασχολούμενους 

εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Μετρημένη σε ισοδύναμα πλήρους 

απασχόλησης, υπάρχει επίσης μια πτωτική τάση στο αναξιοποίητο εργατικό 

δυναμικό: από 886.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2014 σε 732.000 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2016. Το μεγαλύτερο μέρος του αναξιοποίητου 

εργατικού δυναμικού αποτελείται από άνεργους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

διάρκεια της επιθυμητής εργασίας αυτής της ομάδας είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερη 

από την επιθυμητή πρόσθετη εργασία των υποαπασχολούμενων εργαζομένων με 

μερική απασχόληση: 26,2 ώρες την εβδομάδα και 12,6 ώρες την εβδομάδα 

αντίστοιχα. 

 

Το 2016 υπήρχαν 634.000 εργαζόμενοι που ήθελαν να εργάζονται λιγότερες ώρες. Ο 

αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά την περίοδο 2013-2016. Το 2013 ήταν 524.000 άτομα. 

 



Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, κατά το 

δεύτερο τρίμηνο του 2017, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών με 

αμειβόμενη απασχόληση αυξήθηκε κατά 18.000 τον μήνα κατά μέσο όρο και ανήλθε 

σε 8,6 εκ. τον Ιούλιο ενώ 451.000 άτομα ήταν άνεργοι. Αυτές οι δύο ομάδες 

αντιπροσωπεύουν μαζί το εργατικό δυναμικό. Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, 

υπήρχαν συνολικά 4,3 εκ. άτομα που δεν είχαν αμειβόμενη εργασία για διάφορους 

λόγους. Μεταξύ αυτών, 436.000 δήλωσαν ότι είχαν ψάξει πρόσφατα για εργασία και 

ότι είναι επίσης άμεσα διαθέσιμοι. Αυτός ο αριθμός μειώθηκε κατά 7.000 τον μήνα 

κατά μέσο όρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.   

 

Από τους υπόλοιπους, άνω των 3,8 εκ., χωρίς εργασία, δεν είχαν αναζητήσει 

πρόσφατα εργασία ή / και δεν ήταν διαθέσιμοι. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά μέσο 

όρο 4.000 το μήνα. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εργαζομένων ανέφερε μια περαιτέρω 

μείωση των παροχών ανεργίας καθώς τον Ιούλιο καταβλήθηκαν συνολικά 364.000. 

 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, από τους 4,1 εκ. εργαζόμενους με μερική 

απασχόληση, υπήρχαν 460.000 άτομα που ήθελαν να εργαστούν περισσότερες ώρες 

και ήταν επίσης διαθέσιμοι.  


