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Αγορά Εργασίας – 2016 
 

 Το 2016 απετέλεσε έτος θετικών επιδόσεων για την αγορά εργασίας της Γερμανίας. Ο 

αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 429.000 ή κατά 1,0% εν σχέσει με το 2015, 

προσεγγίζοντας τους 43,5 εκατ. απασχολουμένους, το υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο 

απασχόλησης από Γερμανικής Επανένωσης το 1990 και ξεπερνώντας την αύξηση των δύο 

παρελθόντων ετών (+0,9% το 2015 και +0,8% το 2014). Σημειώνεται ότι, παρά τις επί μέρους 

διακυμάνσεις, η απασχόληση στη Γερμανία κινείται αδιαλείπτως ανοδικά επί δεκαετία και πλέον. 

 Παρά την αρνητική επίδραση δημογραφικών παραμέτρων, που το 2016 απεστέρησαν 310 

χιλιάδες περίπου εργαζομένους από την εγχώρια αγορά εργασίας, η απασχόληση κινήθηκε θετικά, 

κεφαλαιοποιώντας: α) τη θετική αναπτυξιακή συγκυρία της οικονομίας, β) την αυξημένη συμμετοχή 

των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα και γ) την εργασιακή ενσωμάτωση μέρους των 

προσφύγων που φιλοξενούνται στη Γερμανία. 

 Ως προς την κατανομή των εργαζόμενων ανά κλάδο, τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί 

σημαντικές αλλαγές, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης της ζήτησης εργασίας στον τομέα των 

Υπηρεσιών και υποχώρησης των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα. Η κατανομή των 

απασχολουμένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας το 2016 είχε ως εξής: Υπηρεσίες (74,4%), 

μεταποίηση (18,6%), κατασκευές (5,6%), πρωτογενής τομέας (1,4%). 

 Αντιστοίχως, περαιτέρω αποκλιμάκωση το 2016 σημείωσε και η ανεργία, η οποία μειωθείσα 

κατά 160 χιλ. ή 8,2% ως προς το 2015, υπεχώρησε στο 4,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

και επέτυχε τοιουτοτρόπως σχεδόν επίπεδα ανεργίας τριβής. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό 

ανεργίας στη μετά την γερμανική Επανένωση εποχή. 

 Μάλιστα, με εξαίρεση το 2009, όταν και συνεπεία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η 

γερμανική οικονομία εμφάνισε –προσκαίρως- υφεσιακά φαινόμενα, η ανεργία μειώθηκε 

αδιαλείπτως την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα ο όγκος των ανέργων να υποδιπλασιαστεί, από 

4,5 εκατ. το 2005 σε 1,8 εκατ. το 2016.  

 Παρά τις συνεχείς κυβερνητικές προσπάθειες ανάσχεσης της εσωτερικής μετανάστευσης, η 

ανεργία εξακολουθεί να είναι αισθητά υψηλότερη στα νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια 

(συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου), όπου κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 8,5%, έναντι 5,6% στα 

παλαιά Ομοσπονδιακά Κρατίδια. 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση 

ωριαία αμοιβή εργασίας, σε παγγερμανικό επίπεδο, σημείωσε αύξηση 2,8% το 2016 έναντι 2015 και 

διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 25,64 Ευρώ, συνεπεία της αύξησης αντιστοίχως, κατά 2,3% 

αύξησης των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων και κατά 3,4% του μισθολογικού κόστους. 

Συγκρινόμενων δε των αμοιβών μεταξύ Παλαιών και Νέων Ομοσπονδιακών Κρατιδίων, 

διαπιστώνονται υψηλότερες αμοιβές στα παλαιά Ομοσπονδιακά Κρατίδια, έναντι των νέων. 

 Σημειώνεται ότι στη Γερμανία παρέχονται υψηλότερες αμοιβές στους εργαζόμενους στη 

βιομηχανία/μεταποίηση, έναντι των απασχολουμένων στον τομέα υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η μέση 

ωριαία αμοιβή των εργαζομένων στο τομέα μεταποίησης ανέρχεται σε 38,70 Ευρώ (4
η
 θέση μεταξύ 

Κ-Μ ΕΕ), έναντι 30,50 Ευρώ αντίστοιχα ωρομισθίου στον τομέα των υπηρεσιών (9
η
 θέση μεταξύ Κ-

Μ ΕΕ).  
 


