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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Τα γερμανικά κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 

δημιουργούν οικονομία δύο ταχυτήτων 

 

          Συνεχή είναι τα διάφορα γερμανικά δημοσιεύματα και έντονη είναι η 

ανησυχία που εκφράζεται από οικονομικούς κύκλους στη Γερμανία 

αναφορικά με το γεγονός ότι τα διάφορα κυβερνητικά μέτρα προστασίας ή 

η οιασδήποτε μορφή στήριξης, η οποία δόθηκε και εξακολουθεί να δίνεται 

στις γερμανικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ή συνεχίζουν να πλήττονται 

από την συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού (π.χ. πολύ χαμηλά επιτόκια 

δανεισμού κλπ.), έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να  δημιουργούν μία 

οικονομία δύο ταχυτήτων. Συγκεκριμένα,  πολλές επιχειρήσεις ήδη 

λειτουργούν ως «ζόμπι», συντηρούμενες δηλαδή με τεχνητό τρόπο εκτός 

κανόνων της αγοράς, ενώ είναι ήδη ανίκανες να εξυπηρετήσουν τα χρέη 

τους. Σε πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις η γερμανική κυβέρνηση 

παραχώρησε ή παραχωρεί εξαιρέσεις από τη διαδικασία πτώχευσης, όταν 

π.χ. δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αποπληρωμή των χρεών τους. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 600.000 εταιρείες, δηλαδή μία στις έξι, 

κινδυνεύουν να εξελιχτούν σε επιχειρήσεις «ζόμπι», ήτοι αφερέγγυες 

εταιρείες, που δημιουργούν προβλήματα στον υγιή ανταγωνισμό της χώρας. 

Επιπρόσθετα, εκτιμάται, ότι πολλές από αυτές, υπό το καθεστώς μιας 

συνεχιζόμενης κρατικής στήριξης, θα επιβαρύνουν για πολλά χρόνια τη 

γερμανική οικονομία.  

 

            Μία ενδεχόμενη διακοπή των κρατικών μέτρων στήριξης 

αναμένεται να προκαλέσει όμως νέο μεγαλύτερο κύμα πτωχεύσεων, ή/και 

υποβολής αιτήσεων, από πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων 

κατασκευής μηχανών, εμπορίας οχημάτων, εστίασης, διοργάνωσης 

εκθέσεων και ξενοδοχείων, στο σχετικό καθεστώς προστασίας, όπως 

συνέβη και στην περίπτωση αξιόλογων εταιρειών, όπως  

Vapiano, Esprit, Hallhuber, Galleria Kaufhof.  

 

           Η Ομοσπονδιακή Ένωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών 

(Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Reifeisenbanken – BVR) 

με υψηλό ποσοστό μικρών και μικρομεσαίων εταιρειών στο χαρτοφυλάκιό 

της εκτιμά, ότι η αύξηση των πτωχεύσεων κατά το τρέχον έτος θα φθάσει 

σε ένα επίπεδο περίπου 20%. Ενδεικτική είναι και η αύξηση που εμφανίζει 

αντίστοιχα και το κόστος των νέων ασφαλιστικών συμβολαίων των 

επιχειρήσεων για την κάλυψη περιπτώσεων  αδυναμίας πληρωμής πελατών. 
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 Αντιθέτως, απόλυτα εξασφαλισμένες με ικανό κεφάλαιο κίνησης, το οποίο 

υπολογίζεται σε €253 δις και φτηνό σχετικά επιτόκιο αποπληρωμής που 

ξεκινά από 3% και φτάνει συχνά έως και κάτω από 1%, εμφανίζονται οι 30 

πρώτες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο (π.χ. 

BMW, Daimler, VW, Henkel, BASF, Bayer, Eon, Deutsche Post, SAP, Sie

mens κλπ.). 

   

            Ο τρόπος αλλά κυρίως η χρονική στιγμή αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της κατάστασης, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, εξαρτάται πλέον, 

πέραν της πορείας της πανδημίας τους επόμενους μήνες, και από μία σειρά 

οικονομικών και κυρίως πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να εκτιμηθούν επί του παρόντος. 

  

                                                                               
 

 

 


