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Επιπτώσεις της πανδημίας Covid
μέτρα στήριξης γερμανικών επιχειρήσεων

 

Α Επιπτώσεις της πανδημίας Covid

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ομοσπονδιακ
(BMAS), ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να 
απασχόλησης ανέρχεται σε 2,15 εκατ. 
επί εργασιακών θεμάτων) ωστόσο 
άλλη πλευρά εκτιμά, ότι σε κάθε περίπτωση ο αρ
1,44 εκατ. θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης 
απόγειο της χρηματοπιστωτικής κρίσης την περασμένη δεκαετία. Σημείωσε μάλιστα
εντός της τελευταίας εβδομάδας τ
μερικής απασχόλησης ξεπέρασαν τις 76.000.

 

 

Επί του παρόντος οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης λαμβάνουν ποσοστό 
τουλάχιστον 60% του (καθαρού) πλήρους μισθού τους, ενώ για εκείν
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Covid-19 στη γερμανική αγορά απασχόλησης. Κυβερνητικά 
στήριξης γερμανικών επιχειρήσεων 

Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη γερμανική αγορά απασχόλησης

του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
, ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να εισέλθει σε καθεστώς μερικής 

απασχόλησης ανέρχεται σε 2,15 εκατ. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας (
) ωστόσο δεν επιβεβαίωσε τις ως άνω κυβερνητικές προβλέψεις

ότι σε κάθε περίπτωση ο αριθμός αυτός πρόκειται να ξεπεράσει σημαντικά τις 
1,44 εκατ. θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης οι οποίες κατεγράφησαν στη Γερμανία στο 
απόγειο της χρηματοπιστωτικής κρίσης την περασμένη δεκαετία. Σημείωσε μάλιστα
εντός της τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου, οι αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε καθεστώς 
μερικής απασχόλησης ξεπέρασαν τις 76.000. 

Επί του παρόντος οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης λαμβάνουν ποσοστό 
τουλάχιστον 60% του (καθαρού) πλήρους μισθού τους, ενώ για εκείν
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19 στη γερμανική αγορά απασχόλησης 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εισέλθει σε καθεστώς μερικής 

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας (BA, ειδική υπηρεσία 
δεν επιβεβαίωσε τις ως άνω κυβερνητικές προβλέψεις. Από την 

ιθμός αυτός πρόκειται να ξεπεράσει σημαντικά τις 
κατεγράφησαν στη Γερμανία στο 

απόγειο της χρηματοπιστωτικής κρίσης την περασμένη δεκαετία. Σημείωσε μάλιστα, ότι μόνο 
οι αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε καθεστώς 

 

Επί του παρόντος οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης λαμβάνουν ποσοστό 
τουλάχιστον 60% του (καθαρού) πλήρους μισθού τους, ενώ για εκείνους με τέκνο/τέκνα, το 
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ποσοστό ανέρχεται σε 67%, πλην βέβαια των περιπτώσεων όπου κλαδικές ή διμερείς συμβάσεις 
προβλέπουν υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο (BMAS), σε 
συνεννόηση με τους Συνδέσμους Εργοδοτών και τα Συνδικάτα Εργαζομένων, εξετάζει την άμεση 
αύξηση των ανωτέρω ποσοστών. Σύμφωνα με το BMAS, μέχρι τέλος Μαρτίου τ.έ., 470.000 
αιτήσεις για μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική, έχουν κατατεθεί 
από επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με πρόσφατη (4/2020) έρευνα του γερμανικού Ινστιτούτου 
Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut) 
μεταξύ 15 επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών, η Γερμανία με ποσοστά αναπλήρωσης σε επίπεδο 
60%-67% του (καθαρού) μηνιαίου μισθού είναι ουραγός. Αναφορικά με τις άλλες επιλεγμένες 
χώρες της έρευνας, στην Ιρλανδία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 100% του καθαρού μισθού (άνευ 
περαιτέρω κρατήσεων), στην Αυστρία 80%-90%, ανάλογα της οικογενειακής κατάστασης, στη 
Γαλλία 84% και στην Ισπανία 70% υπολογιζόμενο δε σε μεικτή βάση (προ φόρων), στη Δανία και 
Ολλανδία 100%, στη Νορβηγία 80%-100%, στη Σουηδία 92,5%-96% και στις Μ. Βρετανία, Ιταλία, 
Ελβετία και Σλοβενία 80%. 

 

Β Κυβερνητικά μέτρα στήριξης της ρευστότητας των γερμανικών επιχειρήσεων 

Όσον αφορά το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων και με στοιχεία 
που δημοσιεύτηκαν από τα 13 εκ των 16 Ομοσπονδιακών Κρατιδίων, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων 
για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα μέχρι και το τέλος Μαρτίου ξεπέρασαν τις 929 χιλ. 
Πρόκειται, κατά κύριο λόγο για μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 5 εργαζομένους καθώς και 
για ελεύθερους επαγγελματίες. Βάσει στοιχείων που έχουν υποβληθεί από 11 Ομοσπονδιακά 
Κρατίδια έως και την 31η Μαρτίου 2020, από τις αιτήσεις αυτές οι 374.000 έχουν ήδη εγκριθεί από 
τις οικίες εποπτικές Αρχές. Για αυτές έχουν εκταμιευθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκταμίευσης 
ποσά ύψους €1,3 δις. 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το πρόγραμμα παροχής δανειακών εγγυήσεων μέσω της 
κρατικής Τράπεζας Επενδύσεων KfW, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει δεσμεύσει συνολικό ποσό 
€300 δις. Παράλληλα επεξεργάζεται σχέδια για την άμεση επέκταση του προγράμματος, 
προκειμένου να καλυφθούν πλέον έως και 100% τα δάνεια των επιχειρήσεων έναντι των 
εμπορικών τραπεζών, οι οποίες αδυνατούσαν ή δίσταζαν να αναλάβουν εξολοκλήρου το ρίσκο 
κάλυψης του επιχειρηματικού «κινδύνου». Σημειωτέον, ότι η μέχρι σήμερα υπάρχουσα ρύθμιση 
επιτρέπει κάλυψη σε ποσοστό έως και 90% του δανείου. Το μέγιστο ύψος παροχής των ανωτέρω 
εγγυήσεων ανά εταιρεία ανέρχεται σε €500.000 για επιχειρήσεις έως 49 εργαζομένους, και 
€800.000 για μεγαλύτερες επιχειρήσεις έως και 250 εργαζόμενους. Σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσίευσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi), μέχρι και την 
Πέμπτη 2 Απριλίου τ. έ. οι αιτήσεις για παροχή κρατικών εγγυήσεων δανειοδότησης προς την KfW 
ανέρχονταν σε 3.200, για συνολικά ποσά της τάξεως των €11 δις, ενώ από αυτές έχουν εγκριθεί οι 
2.700. 

Τα ανωτέρω μέτρα στήριξης των γερμανικών επιχειρήσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
αποσκοπούν στην όσο μεγαλύτερη παροχή ρευστότητας στο γερμανικό επιχειρείν και στον 
περιορισμό των πτωχεύσεων, ειδικότερα μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (“Mittelstand”), 
που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής παραγωγικής βάσης. 


