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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

Έρεσνα οικονομικής σσγκσρίας της Κεντρικής Ένωσης Βιομητανικών και Δμπορικών 

Δπιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) 
 

H Κεληξηθή Έλσζε Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK) εθπόλεζε έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο. Αλαιπηηθόηεξα: 

Τασηόηηηα έρεσνας 

Η έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 22-26 Ινπλίνπ 2020. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 

8.500 γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο από όιε ηε Γεξκαλία από ηνπο αθόινπζνπο νηθνλνκηθνύο θιάδνπο: 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (4%), κεηαθνξέο/απνζήθεπζε (4%), ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο (4%), θαηαζθεπέο 

(6%), ρνλδξηθό εκπόξην (6%), εζηίαζε/θηινμελία (10%), ιηαληθό εκπόξην (12%), βηνκεραλία (19%), 

άιιεο ππεξεζίεο (35%). Η θαηαλνκή ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ελ ζέκαηη έξεπλα αλά κέγεζνο 

εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 1-19 εξγαδόκελνη (61%), 20-199 (29%), 200-499 (5%), 500-999 (2%), πάλσ από 

1.000 εξγαδόκελνη 3%). 

Επιηελική ζύνουη/ ζημανηικόηερα εσρήμαηα 

1. Ο αξηζκόο ησλ εηαηξεηώλ πνπ αμηνινγνύλ αρνητικά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζπγθεληξώλεη 

ην πςειόηεξν πνζνζηό ζε αληίζεζε κε όιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ηνπ DIHK παξειζόλησλ εηώλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα απηή, πάλσ από ην 77% ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκνύλ ζεκαληηθή πηώζε ησλ 

πσιήζεσλ ηνπο (Γξάθεκα 1), θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο θνξσλντνύ Covid-19. Τν γεγνλόο όηη 

ην 21% ησλ εξσηεζέλησλ, ζηα κέζα η.έ. θαη κεηά από ηε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

από ηε γεξκαληθή Κπβέξλεζε, αλακέλεη κηα πηώζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο άλσ ηνπ 50% θαζώο θαη όηη 

κόιηο ην 39% ππνινγίδεη ηελ επηζηξνθή ζηελ ¨θαλνληθόηεηα¨ ζην έηνο 2021, απνηππώλεη ην κέγεζνο ηνπ 

αληίθηππνπ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

2. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα DIHK, νη θιάδνη νη νπνίνη πιήηηνληαη ηδηαίηεξα είλαη νη θιάδνη 

εζηίαζεο/θηινμελίαο (96% έλαληη 77% Μαξηίνπ η.έ.) θαη ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ (93% έλαληη 86%), 

κεηαθνξώλ/logistics (87% έλαληη 65%) θαη βηνκεραλίαο (80% έλαληη 48%). Σηνλ αληίπνδα, ηηο ιηγόηεξεο 

επηπηώζεηο αλαθέξνπλ ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ (48% έλαληη 28% Μαξηίνπ η.έ.) θαη ην ρνλδξηθό- θαη 

ιηαληθό εκπόξην (70% θαη 72% έλαληη 48% αληίζηνηρα). 

 

Γράθημα 1: Εκηίμηζη πορείας κύκλοσ εργαζιών γερμανικών επιτειρήζεφν 
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3. Όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα/δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ιόγσ ηεο παλδεκίαο 

(Γξάθεκα 2), νη ηξεηο (3) πξώηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο αθνξνύλ (α) ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ 

παξερόκελσλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ, (β) ζε αθπξώζεηο παξαγγειηώλ, θαη (γ) ζε αλαζηνιή 

πξνγξακκαηηδόκελσλ επελδύζεσλ. 

 

Γράθημα 2: Επιπηώζεις πανδημίας κορφνοχού Covid-19 

4. Δηδηθόηεξα σο πξνο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε, νη επηπηώζεηο αθνξνύλ πξσηίζησο ζε κείσζε 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (47%), έιιεηςε ξεπζηόηεηαο (40%) θαη αδπλακία πιεξσκήο ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο 

ππνρξεώζεσλ (16%). 

5. Πεξηζζόηεξεο ηνπ 25% ησλ εηαηξεηώλ, από όινπο ηνπο θιάδνπο, δειώλνπλ αλαγθαζκέλεο λα κεηώζνπλ 

ην εξγαηηθό δπλακηθό ηνπο, ζηνλ δε ηνκέα ησλ ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ/θηινμελίαο, ην πνζνζηό απηό 

αλέξρεηαη ζην 50% θαη ζηε βηνκεραλία ην 25%. 

6. Όζνλ αθνξά ηα ιεθζέληα κέηξα ζηήξημεο γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, ην 47% ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ 

θάλεη ρξήζε ησλ κέηξσλ κεξηθήο ή επέιηθηεο απαζρόιεζεο θαη θαηαβνιήο εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ από 

ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην πξνζσπηθό ηνπο (Kurzarbeit) θαη ην 39% ησλ θξαηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο,. Παξάιιεια ην 17% έρεη ιάβεη δαλεηνδόηεζε από γεξκαληθέο 

θξαηηθέο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο. 

Τέινο νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε επαλόδνπ ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε 

πιήξνπο ειεπζεξίαο κεηαθηλήζεσλ/ηαμηδηώλ θαη ιήςεο επηπξόζζεησλ κέηξσλ θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελώ παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο 

(Solidaritätszuschlag). 
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