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Δπιδόζεις γερμανικής καηαζκεσαζηικής βιομητανίας – κλαδικός δείκηης απαζτόληζης
εργαηικού δσναμικού

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθνύ Σπλδέζκνπ Γεξκαληθήο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο (Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie e.V.), ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ ζπλερίδεη λα παξακέλεη αληαγσληζηηθόο θαη
αλζεθηηθόο ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο δηόηη θαηαθέξλεη δηαρξνληθά λα πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα
ηερλνινγηθά δεδνκέλα. Μέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα γίλνληαη κόλν κε θπζηθό
ηξόπν ζηα εξγνηάμηα, πιένλ γίλεηαη, ζε πξώην ζηάδην ηνπιάρηζηνλ, ςεθηαθά κέζσ ππνινγηζηηθώλ
εθαξκνγώλ. Απηό ην ζηνηρείν, ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Σπλδέζκνπ, θ. Dieter Babiel
απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηό δηαθνξά ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπώλ κε άιινπο θιάδνπο ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο θαη ηνλ θαζηζηά θιάδν ηδηαίηεξα ειθπζηηθό γηα ηνπο λένπο.
Τν γεγνλόο απηό παξάιιεια κε ηα πξνζθάησο αλαθνηλσζέληα ζρέδηα ηεο Δ. Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηα
νπνία πεξίπνπ 35 εθ. θηίξηα ζηελ Δπξώπε ρξήδνπλ αλαθαίληζεο έσο ην 2030, θάηη ην νπνίν πξόθεηηαη λα
δεκηνπξγήζεη 160.000 επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, απνηειεί ελζαξξπληηθό
ζηνηρείν γηα ηνλ θιάδν ηόζν ζε εζληθό όζν θαη επξσπατθό επίπεδν. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Babiel, ε
δηαζύλδεζε ηεο παξνρήο νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ κε ηνπο ζηόρνπο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θιίκαηνο είλαη
άιισζηε θαη ν νξζόο ηξόπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο βηώζηκεο επέλδπζεο, εηδηθόηεξα ζηνλ θιάδν ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο.
Δλεκεξσηηθά αλαθέξνπκε όηη ζηνλ γ/ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2019, 76.811
επηρεηξήζεηο (+2,6% έλαληη 2018) νη νπνίεο απαζρνινύλ 870.200 εξγαδόκελνπο (+4,0% έλαληη 2018). Οη
επελδύζεηο (ζύλνιν θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα, κεηαπνίεζε, ππεξεζίεο, ινηπνί παξαγσγνί) ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθό θιάδν αλήιζαλ ζε € 373,3 δηο (€ 1.711 δηο ΔΔ-28, € 303 δηο Γαιιία, € 244 δηο Η.Β.) θαη
αλαινγνύλ ζην 10,9% ηνπ ΑΔΠ Γεξκαλίαο. Σηνλ θιάδν απαζρνιείηαη πεξίπνπ ην 5,6% ηνπ εξγαηηθνύ
δπλακηθνύ.
Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κεληξηθνύ Σπλδέζκνπ Γεξκαληθήο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο νη γ/εηαηξείεο νη
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ ζε κεγάιν βαζκό δείρλνπλ λα κελ έρνπλ
επεξεαζηεί από ηελ παλδεκία θαη έηζη πξνρώξεζαλ θαη θέηνο ζηελ πξόζιεςε 10.716 λέσλ
εθπαηδεπόκελσλ επαγγεικαηηώλ γηα ην έηνο 2020/2021, κόιηο 556 ιηγόηεξσλ από όηη ηνλ πξνεγνύκελν
ρξόλν.
Υπάξρνπλ επί ηνπ παξόληνο πεξηζζόηεξεο από 3.100 ζέζεηο πνπ δηαθεκίδνληαη ζε όιε ηε Γεξκαλία ζην
εθπαηδεπηηθό θέληξν ηνπ αζθαιηζηηθνύ θαη ζπληαμηνδνηηθνύ ηακείνπ ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπώλ (SOKABAU/Sozialkassen der Bauwirtschaft). Αμηνζεκείσην είλαη όηη ν Σύλδεζκνο απεπζύλεη έθθιεζε ζηνπο
λένπο πνπ αλαδεηνύλ κία ζέζε καζεηείαο γηα ην επόκελν έηνο λα ζηξαθνύλ ζηνλ θιάδν ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη δπλαηόηεηα κηζζνδνζίαο ηνπο ήδε από ηνπο
πξώηνπο κήλεο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζε επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θ.
Babiel, νη εθπαηδεπόκελνη ιακβάλνπλ θαηά ην πξώην έηνο εθπαίδεπζεο, θαηά κ.ό. έσο 900€ επξώ/κήλα,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ έσο θαη 1300€/κήλα θαη ζην ηξίην έσο 1500€/κήλα.
Σύκθσλα κε ηνλ θ. Babiel, όπσο πξνθύπηεη από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πξνζιακβάλνπλ λένπο εθπαηδεπόκελνπο κε ξπζκό
ξεθόξ. Σηόρνο ησλ ηλζηηηνύησλ θαηάξηηζεο λέσλ επαγγεικαηηώλ ζηνλ θιάδν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο
βηνκεραλίαο παξακέλεη ε δηαηήξεζε απηνύ ηνπ αξηζκνύ ζε πςειά επίπεδα. Καη απηό παξά ηελ παλδεκία, ε
νπνία νδήγεζε ζε δξακαηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζε άιιεο βηνκεραλίεο, επί
παξαδείγκαηη ηνπ ηνπξηζκνύ.

Δλ κέζσ ηεο δεύηεξεο θάζεο εθδήισζεο ηεο λόζνπ, αλακέλεηαη κία πνιύ κηθξή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ
αλάπηπμεο νηθνδνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε γ/αγνξά, ηεο ηάμεο ηνπ 3%, κέρξη θαη ηνπιάρηζηνλ ην α΄
εμάκελν ηνπ 2021. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε θαη ζηα θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ
δηαδηθηπαθνύ ζεκηλαξίνπ ην νπνίν ζπλδηνξγάλσζε ην Γξαθείν καο κε ηελ Enterprise Greece ζηηο 14
Οθησβξίνπ η.έ., ν γ/θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη ε
αηκνκεραλή ηεο γ/νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.

