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επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ 

Παξά ην γεγνλόο όηη νη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηνλ γεξκαληθό θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θπξίσο ιόγσ ησλ ρακειώλ επηηνθίσλ θαη ηεο ζπλερηδόκελεο πςειήο δήηεζεο γηα 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο θαηά ην α΄ επηάκελν 2021 ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, (οι παπαγγελίερ 

αςξήθηκαν καηά 4,8% ζε ζύγκπιζη με ηο ίδιο διάζηημα πέπζι), ην απμαλόκελν θόζηνο γηα πξώηεο 

νηθνδνκηθέο ύιεο ζε παγθόζκην επίπεδν -πηέζεηο ηδίσο από ΗΠΑ θαη Κίλα- ζπλερίδεη πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζε πνιιέο γεξκαληθέο εηαηξείεο. Τν πξηνληζκέλν καιαθό μύιν, γηα παξάδεηγκα, 

θόζηηδε 124% πεξηζζόηεξν ηνλ Αύγνπζην η.έ., ελώ θαη ε ηηκή ησλ εληζρπηηθώλ ραιύβδηλσλ 

ξάβδσλ απμήζεθε θαηά 87,2% ζπγθξηηηθά κε ηνλ Αύγνπζην 2020.  

Μεηά ηηο ζεκεηνύκελεο ειιείςεηο πξώησλ πιώλ, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε κεγάιν θύκα 

αλαηηκήζεσλ, θαίλεηαη όηη θαη νη ειιείςεηο πξνζσπηθνύ εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο αλεζπρνύλ πιένλ ηνλ γεξκαληθό θαηαζθεπαζηηθό θιάδν. Σύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θζηλνπσξηλήο δεκνζθόπεζεο ηνπ γεξκαληθνύ νηθνλνκηθνύ ηλζηηηνύηνπ Ifo, 

ην 33,5% ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ ζηε Γεξκαλία αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα εύξεζεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, εθ ησλ νπνίσλ ην 37,9% αθνξά ηνλ θιάδν 

ησλ ππόγεησλ θαηαζθεπώλ, πνζνζηό ην νπνίν απμήζεθε θαηά 1,4% ζε ζύγθξηζε κε ην 

πξνεγνύκελν ηξίκελν. Χεηξόηεξα θαίλεηαη όηη είλαη ηα πξάγκαηα ζηνλ θιάδν ησλ θηηξηαθώλ 

θαηαζθεπώλ, γηα ηηο νπνίεο νη ειιείςεηο εξγαηνηερληηώλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(πδξαπιηθώλ, ηερληηώλ ηνπνζέηεζεο εηδώλ πγηεηλήο, ςπθηηθώλ, κεηαιινπξγώλ θαη 

ειεθηξνιόγσλ) απμήζεθαλ, ηνλ Σεπηέκβξην ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Αύγνπζην η.έ., θαηά 3,5%. 

Σε όια ηα αλσηέξσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην ελδερόκελν πξαγκαηνπνίεζεο παλ-νκνζπνλδηαθήο 

απεξγίαο ηελ νπνία δελ απνθιείεη ε νκνζπνλδηαθή ζπλδηθαιηζηηθή έλσζε Bauen-Agrar-Umwelt 

(IG Bau), εάλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζηηο ελ εμειίμεη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ. Αηηήκαηα ηεο «IG Bau» απνηεινύλ κεηαμύ άιισλ ε 

αύμεζε ησλ κηζζώλ θαηά 5,3%, ε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο ‘αληζόηεηαο’ αλαηνιηθώλ -δπηηθώλ 

θξαηηδίσλ, θαζώο θαη ε έλαξμε ηνπ δηαιόγνπ γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ θαζεζηώηνο κεξηθήο 

απαζρόιεζεο ζηνλ γεξκαληθό θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη 

λα επηιύζεηο θαη ην πηεζηηθό, πιένλ, δήηεκα ηεο αλάγθεο πξνζέιθπζεο εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. 
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