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ΘΔΜΑ: Έπεςνα ζσεηικά με ηιρ ηπέσοςζερ οικονομικέρ και επισειπημαηικέρ πποζδοκίερ γεπμανικών 

εηαιπειών πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο εξωηεπικό – Καηάηαξη Δλλάδαρ ζε παγκόζμιο επίπεδο 

 
Με ηνλ ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάθακςεο από ηηο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο λα έρεη κεησζεί ζε παγθόζκην 

επίπεδν, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη από ηα πνξίζκαηα ηεο θζηλνπσξηλήο έξεπλαο ηελ νπνία 

εθπόλεζε ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK) ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν 

Δπηκειεηεξίσλ ηεο ζην εμσηεξηθό (AHKs), αλαθνξηθά κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 3.200 

ζπκκεηέρνπζεο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο (από ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ θαηαζθεπώλ θαη ησλ 

ππεξεζηώλ) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην εμσηεξηθό.  

 

Βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ην ζηνηρείν όηη νη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρνληαη 

αληηκέησπεο νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ αξηζκεηηθά ζηαζεξέο, σζηόζν απηό πνπ ηηο αλεζπρεί 

πεξηζζόηεξν είλαη ε πνιππινθόηεηα δηαρείξηζήο ηνπο. Πνξίζκαηα επίζεο ππνγξακκίδνπλ όηη ηα 

πξνβιήκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ, πιένλ, κεηαηνπηζηεί από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζε απηή ηεο 

πξνζθνξάο. 

 

Με ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο λα παξακέλνπλ ππνηνληθέο, κόιηο ην 40% ησλ γεξκαληθώλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εθηηκά όηη νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζα αλαθάκςνπλ θαηά ην επόκελν έηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελώ νη γεξκαληθέο 

εηαηξείεο αλακέλνπλ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζε ζύγθξηζε κε ην α΄ εμάκελν η.έ., ζε ΔΔ-ΗΒ-Διβεηία-

Ννξβεγία, Αθξηθή, Δγγύο θαη Μέζε Αλαηνιή, νη πξνζδνθίεο όζσλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε Κίλα, Ακεξηθή 

(ζπκ. ΗΠΑ θαη Καλαδά) θαη ρώξεο Ν.Α. Δπξώπεο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Σε επίπεδν ΔΔ, νη 

πεξηζζόηεξεο γεξκαληθέο εηαηξείεο αλακέλνπλ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ θ-κ θαηά ηνπο επόκελνπο 12 

κήλεο, ελώ εηδηθά γηα όζεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο νη πξνζδνθίεο ηνπο έρνπλ 

απμεζεί ειαθξώο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε εαξηλή έξεπλα.  

 

Σε γεληθέο γξακκέο, νη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ζε παγθόζκην επίπεδν αμηνινγνύληαη από ηηο γεξκαληθέ 

επηρεηξήζεηο (52%) ζεηηθόηεξα ζπγθξηηηθά κε ηελ άλνημε η.έ., ζηνηρείν ην νπνίν ηηο έρεη νδεγήζεη ζηελ 

αλαζεώξεζε πξνο ην θαιύηεξν ησλ επελδπηηθώλ ηνπο ζρεδίσλ θαη απνθάζεσλ πξόζιεςεο λένπ 

πξνζσπηθνύ. Δμαίξεζε απνηειεί σζηόζν ε Κίλα όπνπ ε θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά εμαηηίαο 

ησλ ηαμηδησηηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ, ησλ πξνβιεκάησλ ζπκθόξεζεο ζηνπο 

δηακεηαθνκηζηηθνύο θόκβνπο, θαζώο θαη ησλ ζεκεηνύκελσλ ειιείςεσλ ζε ειεθηξηθό ξεύκα, νπνίεο 

νδεγνύλ ζπλαθόινπζα ζε δηαθνπέο ζηε γξακκή παξαγσγήο. 

 

Οη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζπλερίδνπλ λα ζέηνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηηο γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν. Γηα ην 65% ησλ εξσηεζεηζώλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ, νη ηαμηδησηηθνί 

πεξηνξηζκνί εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην, εηδηθά ζε ηνπνζεζίεο όπσο ε Κίλα 

(85%) θαη ε πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνύ (82%). Δπηπξνζζέησο, ζε πνζνζηό 54% (+14% ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ άλνημε η.έ.), γεξκαληθέο εηαηξείεο αλαθέξνπλ όηη ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηα logistics, πνζνζηό πνπ αγγίδεη ηζηνξηθό πςειό θαη ζηνηρείν πνπ ηηο έρεη 

νδεγήζεη ζηελ επηινγή δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαύισλ εθνδηαζκνύ ηνπο. 

  

Γεδνκέλνπ όηη νη εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη εθδειώζεηο ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πεξηνξηζκέλν 

βαζκό, ην 40% ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ δειώλεη όηη ε έιιεηςε δηαπξνζσπηθώλ επαθώλ ζπλερίδεη λα 

πεξηνξίδεη ηε ζύλαςε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθσληώλ. Αλαιπηηθόηεξα, επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζύγθξηζε θαη κε ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, 

απνηππώλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 

 



 
 

   Πηγή: DIHK- Επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Βεπολίνος (Νοέμβπιορ 2021) 

 

Δθηόο από ηηο άκεζεο επηπηώζεηο ησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παλδεκίαο, γεξκαληθέο εηαηξείεο 

αλαθέξνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ, θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, 

θηλδύλνπο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην εμσηεξηθό, κε πξνεμέρνληα όισλ ην 

απμεκέλν επίπεδν ηηκώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα πξώηε θνξά, ην 23% ησλ εξσηεζεηζώλ γεξκαληθώλ 

επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεη ην απμεκέλν επίπεδν ηηκώλ ελέξγεηαο, σο έλαλ ηδηαίηεξα πςειό 

επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν, ελώ ην 50% ππνγξακκίδεη, όηη ζσξεπηηθά νη απμεκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο θαη 

πξώησλ πιώλ ειινρεύνπλ ηε κεγαιύηεξε επηθηλδπλόηεηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Αθνινπζνύλ, δηαδνρηθά, θόβνη επηρεηξήζεσλ γηα θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (40%), ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (37%), ηε δήηεζε (37%), 

εξγαηηθά θόζηε (24%), ζπλαιιαγκαηηθά θόζηε (23%), εκπόδηα εκπνξίνπ (22%), ρξεκαηνδόηεζε 

(20%), λνκηθή αβεβαηόηεηα (18%) θαη έξγα ππνδνκώλ (10%), ζηηο ρώξεο/πεξηνρέο όπνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη. 

 

Γένλ ζπγθξαηεζεί πσο αηζηόδνμα είλαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθό θαη 

επελδπηηθό θιίκα ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ όηη ε ρώξα καο θαηαηάζζεηαη 1ε ζε παγθόζκην επίπεδν 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαη πεξηνρώλ, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ ελ ιόγσ έξεπλα γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ λα επελδύζνπλ θαηά ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, κε ηελ Τζερία θαη ηε 

Σεξβία λα αθνινπζνύλ. Θεηηθά είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηε ρώξα καο θαη ζε ό, ηη αθνξά ηνλ δείθηε 

επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ, όπνπ Διιάδα θαηαηάζζεηαη 2ε, κεηά ηε 

Σανπδηθή Αξαβία, κε ηελ Ιλδνλεζία λα αθνινπζεί.  
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