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Αγορά Δργαζίας - Αμοιβές 

Παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, εηδηθά ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ ππό εμέηαζε 

έηνπο, ε γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο δελ «θαηέβαζε ηαρύηεηα» νύηε ην 2018, πξνζζέηνληαο 562.000 

λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο ή 1,3%, έλαληη 2017, ζπλερίδνληαο ηελ δπλακηθή ηεο πνξεία, κεηά ηελ 

κεγαιύηεξε εηήζηα άλνδν ηεο απαζρόιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, όπνπ είρε θαηαγξαθεί ην 

2017 (638.000 λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο ή 1,5%, έλαληη 2016). Σν ζύλνιν ηνπ απαζρνινύκελνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ αλήιζε ζε 44,8 εθαη. (2017: 44,3 εθαη.), ην πςειόηεξν θαηαγεγξακκέλν 

πνζνζηό απαζρόιεζεο από Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990. 

Η απαζρόιεζε ζηελ Γεξκαλία θηλείηαη αδηαιείπησο αλνδηθά επί δεθαηξία ζπλαπηά έηε, ελώ ε 

επίδνζε 1,3% ην 2018 ππεξθέξαζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθώλ (π.ρ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή: 1,1%, 

«Δπηηξνπή νθώλ» ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο: 1,2%), νη νπνίεο, κάιηζηα, εθθηλνύζαλ από 

αξθεηά πςειόηεξε πξόβιεςε γηα ηελ αλάπηπμε (πεξί ην 2,0%). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
Η απαζχόληζη ζηην γερμανική οικονομία (2006-2018) 

(μεταβολή έναντι προηγούμενοσ έτοσς) 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία αληηζηάζκηζε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ, πνπ 

απνζηέξεζαλ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην 2018, από 290.000 εξγαδνκέλνπο (αληηζηνίρσο: 2017: 300 

ρηι. εξγαδνκέλνπο, 2016: 310 ρηι. εξγαδνκέλνπο), θεθαιαηνπνηώληαο θπξίσο: i. Σελ άλνδν ηεο 

γπλαηθείαο απαζρόιεζεο, ii. Σελ αύμεζε ζπκκεηνρήο ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα, iii. Σελ απαζρόιεζε αιινδαπώλ θαη ηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε κέξνπο ησλ 

θηινμελνύκελσλ πξνζθύγσλ, θαη iv. Σελ κείσζε ηεο «α-ηππηθήο» απαζρόιεζεο (κεξηθή, επνρηθή, 

πεξηζηαζηαθή θιπ.) κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο αζθάιηζεο. 

εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Απαζρόιεζεο (Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/IAB), ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Απαζρόιεζεο, 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (κείσζε ησλ γελλήζεσλ θαη, ζπλεπαγόκελα, κειινληηθή κείσζε ησλ 

δπλεηηθώλ λέσλ γνλέσλ ζηελ δηαγελεαθή αιιεινπρία), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ήδε 



εκθαλή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα πξνθαιέζνπλ ηελ κεζνπξόζεζκε «απώιεηα» 6,1 εθαη. 

απαζρνινπκέλσλ (κεηαμύ 2015-2030) θαη 18,2 εθαη. καθξνπξόζεζκα (2015-2060)
1
. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε αιινδαπώλ θαη πξνζθύγσλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, από ηηο 

πεξίπνπ 700 ρηι. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηελ γεξκαληθή 

νηθνλνκία ην πξώην Δμάκελν ηνπ 2018 (δηαζέζηκα ζηνηρεία), νη 370 ρηι. πεξίπνπ ή ζρεδόλ 53% 

αθνξνύζε αιινδαπνύο, έλαληη 330 ρηι. Γεξκαλώλ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Τπεξεζίαο Απαζρόιεζεο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό κεηαμύ ησλ σο άλσ αιινδαπώλ, πξνέξρεηαη 

από ρώξεο πνπ πξνζρώξεζαλ ζηελ ΔΔ κεηά ην 2004 θαη θπξίσο Πνισλία θαη Ρνπκαλία, 

αθνινπζνύκελεο από Κξναηία θαη Βνπιγαξία. Ο αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ Πνισλώλ, ζηελ 

γεξκαληθή νηθνλνκία, ππνινγίδεηαη ζε 422 ρηι., ησλ δε Ρνπκάλσλ ζε 349 ρηι, ελώ νη 

απαζρνινύκελνη από ηνλ επξσπατθό λόην (Διιάδα, Ιηαιία, Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία) 

ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά ζε 614 ρηι. εξγαδνκέλνπο. Σέινο, ν αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζηελ γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο ππνινγίδεηαη ζε 327 ρηι, ε ηάζε ελζσκάησζεο, σζηόζν, 

είλαη ζηαζεξά αλνδηθή. 

Οκνίσο, πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ζεκείσζε, ην 2018, θαη ν αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ ζην Σακείν 

Αλεξγίαο
2
, ν νπνίνο, κεησζείο θαηά 193 ρηι. άηνκα (-7,6% έλαληη 2017), αλήιζε ζε 2,34 εθαη. 

αλέξγνπο ή ζε 5,2% επί ηνπ νηθνλνκηθώο ελεξγνύ πιεζπζκνύ. Πξόθεηηαη γηα ην ρακειόηεξν 

πνζνζηό αλεξγίαο από γεξκαληθήο Δπαλελώζεσο (1990), αγγίδνληαο επίπεδα αλεξγίαο ηξηβήο. 

Μάιηζηα, ε αλεξγία παξνπζηάδεη ζπλερή απνθιηκάθσζε από ην 2005 θαη εθεμήο, κε εμαίξεζε ην 

2009, ζηελ θνξύθσζε ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ν όγθνο ησλ 

αλέξγσλ θαηά ΟΟΑ/ILA
3
 λα έρεη ππνρσξήζεη ζε 1,5 εθαη. (έλαληη 1,7 εθαη. ην 2017), από 4,5 

εθαη. ην 2005. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

Ανεργία ζηην γερμανική οικονομία (2016-2018) 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σν Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 3) απεηθνλίδεη ελαξγώο ηελ γεσγξαθηθή «θαηαλνκή» ηεο 

αλεξγίαο ζηελ Γεξκαλία, θαζηζηώληαο πξνθαλέο όηη νη πεξηνρέο ηεο πξώελ Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά πςειόηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, έλαληη 

θπξίσο ησλ πινπζηόηεξσλ θαη έληνλα βηνκεραλνπνηεκέλσλ Οκνζπνλδηαθώλ Κξαηηδίσλ ηνπ 

                                                 
1 Οη εθηηκήζεηο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ δνκηθή δεκνγξαθηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο δηαζηξσκάησζεο (Age Structure 

Affect/Αltersstruktureffekt), κε ζηαζεξέο: ηελ ηάζε ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο θαη ην πνζνζηό γελλήζεσλ 
2 Γεληθό πνζνζηό αλεξγίαο 
3 ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο/ILO, πξόθεηηαη γηα αλέξγνπο ζε ελεξγή αλαδήηεζε ζέζεσο εξγαζίαο γηα >4 εβδνκάδεο 

θαη δηαζέζηκνπο γηα έλαξμε απαζρόιεζεο εληόο 2 εβδνκάδσλ. Η απνθιηκάθσζε ησλ θαηά ΟΟΑ/ILO αλέξγσλ, ην 2018, αλήιζε ζε 130 ρηι. πεξίπνπ 

ή 3,2% ηνπ νηθνλνκηθώο ελεξγνύ πιεζπζκνύ (έλαληη 3,7% ην 2017), κεησζείο θαηά 8% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. 



γεξκαληθνύ λόηνπ, όπνπ Βαπαξία θαη Βάδε Βπξηεκβέξγε εκθαλίδνπλ ηα ρακειόηεξα πνζνζηά 

αλεξγίαο ζε νιόθιεξε ηελ γεξκαληθή επηθξάηεηα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
Ποζοζηά Ανεργίας ζηην Γερμανία ανά Ομοζπονδιακό Κραηίδιο, 2018 

(ποσοστό 2017 σε παρένθεση) 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Όζνλ αθνξά ζηνπο καθξνρξόληα αλέξγνπο (ήηνη άηνκα άλεπ εξγαζίαο >12 κήλεο), ν αξηζκόο,  ζην 

ηέινο 2018, αλήξρεην ζε 754 ρηι. πεξίπνπ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 11,5%, έλαληη 2017 (852 ρηι. 

καθξνρξόληα άλεξγνη), πνζνζηό ην νπνίν ζεσξείηαη πςειό, εηδηθά δε ζπλππνινγηδνκέλνπ όηη 

πεξίπνπ ην 25% απηώλ επξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 48 

κελώλ. Παξά ηαύηα, ν αξηζκόο ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ έρεη απνθιηκαθσζεί αηζζεηά, ελ 

ζπγθξίζεη κε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία ηνπ 2000, δεδνκέλνπ όηη ν αξηζκόο απηώλ, ην 2005, 

αλήξρεην ζε 2,4 εθαη. 

Σν Γξάθεκα 4 παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο καθξνρξόληαο αλεξγίαο ζηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, 

θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία: 



ΓΡΑΦΗΜΑ 4 
Μακροχρόνια άνεργοι ζηην γερμανική οικονομία (2016-2018) 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε κέζε σξηαία 

ακνηβή εξγαζίαο, ζε παγγεξκαληθό επίπεδν, αλήιζε ην 2018 ζε €32,95, έλαληη €32,10 ην 2017 

(+2,6%), €31,34 ην 2016 (+2,4%) θαη €30,54 ην 2015 (+2,6). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε κέζε 

σξαία ακνηβή απμάλεηαη αδηαιείπησο επί 12 ζπλαπηά έηε (ηειεπηαία κείσζε -0,5% ην 2006). 

Ωζηόζν, ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Παιαηά Οκνζπνλδηαθά 

Κξαηίδηα, έλαληη ησλ Νέσλ, ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη θαη ζην ππό εμέηαζε έηνο. 

Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ην σξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ βηνκεραλία/κεηαπνίεζε ην 2018 

αλήιζε ζε €39,69, έλαληη (ελδεηθηηθά) αληηζηνίρσο €17,78/ώξα γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία, €28,53/ώξα ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ, €49,81/ώξα ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό 

ηνκέα, €46,92 ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο/επηθνηλσληώλ θαη €32,55/ώξα ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

(πγεία, παηδεία θιπ.). 

 


