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Οικονομικό κλίμα ςτην Γερμανία 

Σφμφωνα με αποτελζςματα τθσ ζρευνασ Φεβρουαρίου, που διενεργεί τακτικά το Ομοςπονδιακό 

Βιομθχανικό και Εμπορικό Επιμελθτθρίου μεταξφ των μελϊν του, οι εξαγωγικζσ προςδοκίεσ τθσ 

βιομθχανίασ μεταποίθςθσ ςθμείωςαν βελτίωςθ ανερχόμενεσ ςτο επίπεδο όπου βρζκθκαν 

τελευταία φορά πριν 7 χρόνια. Η κετικι εικόνα που εμφανίηει θ οικονομία ςτισ ςθμαντικότερεσ 

χϊρεσ προοριςμοφσ των γερμανικϊν εξαγωγϊν και θ αυξθμζνθ επενδυτικι δραςτθριότθτα 

διεκνϊσ, αυξάνουν τθν ηιτθςθ γερμανικϊν προϊόντων. Τυχόν κίνδυνοι αφοροφν ςε οικονομικζσ 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οριςμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ ανά το κόςμο, ςε προςτατευτικζσ 

τάςεισ οριςμζνων χωρϊν και ςτισ ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ από το Brexit. 

Ωσ άνω κετικό κλίμα δικαιολογεί τθν πρωτοφανοφσ μεγζκουσ επζκταςθ των επενδυτικϊν 

προγραμμάτων των γερμανικϊν επιχειριςεων, ιδιαίτερα του κλάδου τθσ μεταποίθςθσ, των 

καταςκευϊν και του εμπορίου με προτεραιότθτα τθν ψθφιοποίθςθ και τον εκςυγχρονιςμό του 

παραγωγικοφ μοντζλου. 

Παράλλθλα επιχειριςεισ ςτουσ περιςςότερουσ κλάδουσ πλθν χρθματοπιςτωτικοφ τομζα φζρονται 

περιςςότερο διατεκειμζνεσ να προβοφν άμεςα ςε πρόςλθψθ επιπλζον προςωπικοφ. Η ανεφρεςθ 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ ωςτόςο κακίςταται ολοζνα δυςχερζςτερθ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται 

ταυτόχρονα τθν αφξθςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ και καταλιγει να αποτελεί το υπ’ αρικμόν 1 

εμπόδιο για τθν ανάπτυξθ των γερμανικϊν επιχειριςεων και τθσ οικονομίασ γενικότερα. 

Ενδεικτικό είναι ότι το 2010, μόλισ 16% των γερμανικϊν επιχειριςεων επεςιμαναν ωσ πρόβλθμα 

τθν ζλλειψθ ειδικευμζνου προςωπικοφ ζναντι 60% αυτϊν ςιμερα. 

 

 

 



 

Γερμανικζσ επενδύςεισ ςτο εξωτερικό 

Σφμφωνα με ζρευνα του Γερμανικοφ Βιομθχανικοφ και Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, 36% εκ των 

5.200 ερωτθκζντων επιχειριςεων-μελϊν του που δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό προτίκεται 

το 2018 να αυξιςει τισ δαπάνεσ για επενδφςεισ ςτο εξωτερικό. Ο κυριότεροσ λόγοσ παραμζνει θ 

ανάπτυξθ των καναλιϊν διανομισ των προϊόντων τουσ ςτισ αγορζσ ςτόχουσ. 

 

Από τθν ωσ άνω αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, αναμζνεται να προκφψουν 200.000 νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ ςτο εξωτερικό και 600.000 ςτο εςωτερικό εκ των οποίων οι 80.000 ςτο κλάδο τθσ 

βιομθχανίασ. Ανϊτερο ςτζλεχοσ του επιμελθτθρίου εκτιμά ότι ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ςε 

επιχειριςεισ με γερμανικι ςυμμετοχι διεκνϊσ κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ το τζλοσ του ζτουσ ςε 7,6 

εκ.  

Η Ευρωηϊνθ παραμζνει ο νοφμερο ζνα επενδυτικόσ προοριςμόσ των γερμανικϊν επιχειριςεων 

αφοφ 63% αυτϊν επιλζγουν αυτόν για τισ επενδφςεισ τουσ (2017: 60%). Ανοδικά κινικθκε επίςθσ θ 

Αςία και ιδιαίτερα θ Κίνα(2018: 39% από 37% το 2017), Αςία/Ειρθνικόσ (πλθν Κίνασ) 26% το 2018 

από 25% το 2017, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν ςτακεροποίθςθ των κινεηικοφ χρθματοπιςτωτικοφ 



 

ςυςτιματοσ και τθ δυναμικι ανάπτυξθ που εμφανίηει όλθ θ περιοχι τθσ Αςίασ. Επενδφςεισ ςτθν 

Βόρεια Αμερικι ςχεδιάηουν αντικζτωσ λιγότερεσ γερμανικζσ επιχειριςεισ (35% το 2018 ζναντι 37% 

το 2017). Αιτία εκτιμάται ότι είναι θ αναςφάλεια που προκαλεί θ προςτατευτικι πολιτικι των 

Η.Π.Α. 

 

 

 


