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Ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηηο εμειίμεηο, αλαθνξηθά κε ηελ βξαρππξόζεζκε εξγαζία ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, παξνπζηάδεη ην Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ 

Εξεπλώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαζηεξσκέλεο κεληαίαο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλάο ηνπ γηα ηνλ 

κήλα Δεθέκβξην 2020. Από ηα ζηνηρεία απηά, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε αλαθνξέο πεξίπνπ 

7.000 επηρεηξήζεσλ, πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 

Γηα ηνλ κήλα Δεθέκβξην 2020 ε παξνρή εξγαζίαο γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (short-time 

work) παξνπζίαζε ειαθξά κείσζε. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο 

ζην ηέινο ηνπ 2020 1,95 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνη παξείραλ βξαρππξόζεζκε εξγαζία έλαληη 

1,98 εθαηνκκπξίσλ γηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα Ννέκβξην. Όπσο αλαθέξεη ζηελ κεληαία 

αλαθνξά ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ν εκπεηξνγλώκνλαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ, θ. Sebastian Link, ηα πξάγκαηα θαίλνληαη  επηθαλεηαθά 

λα ζηαζεξνπνηνύληαη, όζνλ αθνξά ην ελ ιόγσ ζέκα, αιιά ε θαηάζηαζε ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή. Σπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα 

πξάγκαηη ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ κε παξνρή βξαρππξόζεζκεο εξγαζίαο παξνπζηάδεη 

κία ζρεηηθή κείσζε, αιιά ζε άιινπο ηνκείο όπσο ην ιηαληθό εκπόξην, ηε θηινμελία θαη ηνλ 

ηνπξηζκό νη απαζρνινύκελνη κε βξαρππξόζεζκε εξγαζία παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θαη ζην δεύηεξν, πνιύ πην απζηεξό θαη κεγαιύηεξν ζε ρξνληθή 

δηάξθεηα «lockdown», ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξα πιήμεη ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ηνκείο ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Σην ιηαλεκπόξην, από 97,000 άηνκα ηνλ κήλα Ννέκβξην 2020 κε παξνρή βξαρππξόζεζκεο 

εξγαζίαο απμήζεθαλ ηνλ Δεθέκβξην 2020 ζε 150,000 άηνκα αληηπξνζσπεύνληαο 6,1% θαη 

3,9% αληίζηνηρα ησλ ππαιιήισλ πνπ ππόθεηληαη ζε εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σηνπο 

ηνκείο ηεο θηινμελίαο, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ από 374,000 εξγαδνκέλνπο ηνλ 

κήλα Ννέκβξην απμήζεθαλ ζηνπο 414,000 εξγαδνκέλνπο γηα ηνλ κήλα Δεθέκβξην  

(πνζνζηηαία βάζε αληηζηνηρεί ζην 39,0% από 35,3%). Σην ρνλδξεκπόξην παξαηεξείηαη 

επίζεο κία ζρεηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απαζρνινύκελσλ κε ζύκβαζε βξαρππξόζεζκεο 

δηάξθεηαο θαη από 101,000 εξγαδόκελνπο ηνλ Ννέκβξην 2020 κεηώζεθαλ ζε 84,000 ηνλ κήλα 

Δεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο (από 7,2% ζε 6,0%). Γηα ηηο αληηπξνζσπείεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ ε παξνρή βξαρππξόζεζκεο εξγαζίαο παξνπζίαζε ζεκαληηθή 

κείσζε θαη από 26,000 εξγαδνκέλνπο (3,6%) ηνλ Ννέκβξην 2020 έθζαζε ζηνπο 22,000 

εξγαδνκέλνπο (3,2%). 

 

Παξόια απηά, γηα ηνπο ηνκείο πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα από ηα απζηεξά κέηξα ηνπ δεύηεξνπ 

«lockdown», ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ππνηηκεκέλα. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηηο αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ, πνζνζηό 85% όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είραλ ήδε παξνπζηάζεη ηα ζηνηρεία γηα 

απαζρνινύκελνπο κε ζπκβάζεηο βξαρππξόζεζκεο εξγαζίαο πνιύ λσξίηεξα από ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απζηεξώλ κέηξσλ ηνπ δεύηεξνπ «lockdown». 

 

 



 

Τέινο, ζηελ κεηαπνίεζε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ βξαρππξόζεζκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

κεηώζεθε από 680,000 ηνλ Ννέκβξην ζε 583,000 ηνλ Δεθέκβξην, από 9,8% ζε 8,4% ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Σηνλ ηνκέα ησλ κεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ αξθεηνί απαζρνινύληαη κε 

θαζεζηώο βξαρππξόζεζκεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, αιιά θαη απηώλ ν αξηζκόο βαίλεη κεηνύκελνο 

από 185,000 ηνλ κήλα Ννέκβξην (17,3%) ζε 161,000 ηνλ κήλα Δεθέκβξην (15,1%). 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 


