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ZEW για λογαπιαζμό ηος Ιδπύμαηορ για ηιρ Οικογενειακέρ Δπισειπήζειρ 

Σύκθσλα κε ηελ 9
ε
 έθδνζε ηεο πεξηνδηθήο, αλά δηεηία δεκνζηεπόκελεο, κειέηεο ηνπ 

γ/Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ ZEW (Leibniz-Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung) κε έδξα ην Mannheim γηα ην ινγαξηαζκό ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ηηο 

Οηθνγελεηαθέο Επηρεηξήζεηο (Stiftung Familienunternehmen) κε έδξα ην Μόλαρν, ε Γεξκαλία 

ζπλερίδεη λα ππνρσξεί ζην δείθηε αληαγσληζηηθόηεηαο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο 20 αλεπηπγκέλεο 

βηνκεραληθά ρώξεο. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν «Δείθηε Χσξώλ γηα ηηο Οηθνγελεηαθέο 

Επηρεηξήζεηο 2022» (Länderindex Familienunternehmen – γηα ζύλνςε ηεο έξεπλαο βι. 

https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Country-Index-for-Family-

Businesses_2022_Stiftung-Familienunternehmen.pdf), ε Γεξκαλία απώιεζε 4 ζέζεηο ηελ ηειεπηαία 

δηεηία θαη ππνρώξεζε ζηε 18
ε
 από ηε 14

ε
 ζέζε κεηαμύ 21 ρσξώλ. Οη ΗΠΑ δηαηεξνύλ ηελ 

πξώηε ζέζε, ελώ θάησ από ηε Γεξκαλία θαηαηάζζνληαη κόλνλ ε Οπγγαξία, ε Ιζπαλία θαη ε 

Ιηαιία. Σεκεησηένλ όηη από ην 2006, νπόηε πξσηνδεκνζηεύζεθε ε ελ ιόγσ έξεπλα, κέρξη 

ζήκεξα ε Γεξκαλία έρεη απνιέζεη 6 ζέζεηο. 

Δείκτηρ σωπών για τιρ οικογενειακέρ επισειπήσειρ 2022  

(σςγκπιτική κατάταξη και βαθμολογία σωπών) 

 
Πηγή: ZEW, Calculus Consult & Stiftung Familienunternehmen 
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Τν επηηειείν ηνπ ZEF ππό ηνλ νηθνλνκνιόγν F. Heinemann αμηνινγεί ζε θάζε ρώξα έμη 

παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθώλ επηρεηξήζεσλ: θνξνινγία, 

θόζηνο εξγαζίαο,  παξαγσγηθόηεηα θαη αλζξώπηλν θεθάιαην, ξπζκηζηηθό πιαίζην, ζπλζήθεο 

ρξεκαηνδόηεζεο, ελέξγεηα, πνηόηεηα ππνδνκώλ θαη ζεζκώλ. 

 

Ο θ. Heinemann θάλεη ιόγν γηα «απνγνεηεπηηθή εηθόλα». Αλαγλσξίδεη όηη ην ζνθ ζηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο από ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία έρεη πιήμεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

αξθεηώλ επξσπατθώλ ρσξώλ, αιιά, ζε αληίζεζε κε αξθεηέο από απηέο, ε Γεξκαλία αδπλαηεί 

λα αληηζηαζκίζεη κε άιια πιενλεθηήκαηά ηεο ηελ επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηεο 

πεξηβάιινληνο. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, βάζεη ηεο έξεπλαο θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ, «κεηαμύ ησλ 21 ρσξώλ, ε Γεξκαλία πξνζθέξεη ζπλζήθεο πςεινύ επηπέδνπ γηα 

πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κόλν ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (1
ε
 ζέζε). Η 

Γεξκαλία δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνπο θνξπθαίνπο επηρεηξεκαηηθνύο πξννξηζκνύο ζε Βόξεηα 

Ακεξηθή, Γπηηθή Δπξώπε ή ηε Σθαλδηλαβία ζε θακία άιιε ζεκαηηθή θαηεγνξία.»  

 

Σε ό,ηη αθνξά ηε θνξνινγία, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εξγαζία, ε Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο. Σρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε εηθόλα ζην πεδίν ησλ ππνδνκώλ / 

ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ (6
ε
 ζέζε), αιιά θαη πάιη ε Γεξκαλία είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο ε Ειβεηία, ε Δαλία θαη ε Οιιαλδία.  

 

Εθηεηακέλεο είλαη νη αλαθνξέο ησλ ζπληαθηώλ ηεο έξεπλαο ζηε θνξνινγία. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά, «κε ηελ αδξάλεηα ηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο, ε Γεξκαλία έρεη 

ππνρσξήζεη ζεκαληηθά, αθήλνληαο ζε ρεηξόηεξε ζέζε κόλν ηελ Ιαπσλία. Η αδξάλεηα απηή, ζε 

ζπλδπαζκό ηελ ακεηάβιεηα πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο, είρε αξλεηηθό 

αληίθηππν ζηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο Γεξκαλίαο σο θνξνινγηθνύ πξννξηζκνύ». Σύκθσλα κε ηελ 

έξεπλα, ππέξ ην δένλ δπζβάζηαρηα είλαη ηα θνξνινγηθά βάξε – ηδίσο κεηά ηε λνκνζεηηθή 

κεηαξξύζκηζε ηνπ 2016 – ζηελ πεξίπησζε ηεο θιεξνλνκηθήο κεηαβίβαζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ κηαο γ/νηθνγελεηαθήο κεηαξξύζκηζεο. Εθηηκνύλ δε ν θ. Heinemann θαη ε νκάδα ηνπ 

όηη, λαη κελ νη πνιηηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ κέζα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκηθήο θξίζεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε βξαρππξόζεζκε ξεπζηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά ζπλερίδεη λα απνπζηάδεη κία επδηάθξηηε ζηξαηεγηθή θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, πνπ λα 

απνζθνπεί ζηε πηνζέηεζε θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο. Σε ό,ηη δε αθνξά ηε ζπκθσλία ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ γηα παγθόζκην 

ειάρηζην εηαηξηθό θόξν 15%, ππνζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα όηη ν δηεζλήο θνξνινγηθόο 

αληαγσληζκόο αλακέλεηαη κειινληηθά λα κεηαθηλεζεί πξνο ην ειάρηζην απηό όξην θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο, εμέιημε πνπ δελ πξόθεηηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνύο ζέζεο ηεο 

Γεξκαλίαο, όζν απηή δελ πξνρσξεί ζηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. 

Heinemann, ζε ζρέζε ζπλνιηθά κε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο, «ε αίζζεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ έρεη ραζεί θαη ε ζηνρεπκέλε βνήζεηα έρεη παξαγθσληζηεί. Ο νκνζπνλδηαθόο 

πξνϋπνινγηζκόο κε ηνπο πνιινύο παξάιιεινπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαθάλεηαο».  

 

Σε ό,ηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ δείθηε ηεο ελέξγεηαο, όπσο επηζεκαίλνπλ νη ζπληάθηεο ηεο 

έξεπλαο, «ιόγσ ησλ νμπλόκελσλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ γ/εηαηξεηώλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο 

ελέξγεηαο (18
ε
 ζέζε), νη πνιιαπιέο αδπλακίεο ηεο γ/Οηθνλνκίαο ζηνπο άιινπο ηνκείο απνθηνύλ 



κεγαιύηεξε βαξύηεηα». Σύκθσλα κε ηνλ R. Kirchdörfer, Πξόεδξν ηνπ Ιδξύκαηνο γηα ηηο 

Οηθνγελεηαθέο Επηρεηξήζεηο, νη απμεκέλεο ελεξγεηαθέο ηηκέο, νη νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα 

ππνρσξήζνπλ ζεκαληηθά, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ 

πιαηζίνπ ζηε ρώξα. Επηπξόζζεηα θαη ελόςεη ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, νη 

ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο ζεσξνύλ απαξαίηεηε ηε κεηαξξύζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ελώ, ζε ζρέζε 

κε ηηο ππνδνκέο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ έγθξηζεο θαη 

πινπνίεζε έξγσλ δεκόζησλ επελδύζεσλ.  

 

Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ θαη πγεηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνύζε, επίζεο, λα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν 

θ. Kirchdörfer, «ε Γεξκαλία σο βηνκεραληθή ηνπνζεζία έρεη ππνρσξήζεη δξακαηηθά ζε ό,ηη 

αθνξά ηελ πνηόηεηα. Γελ καο αξκόδεη κηα από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε.» 

Τέινο, νη ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη δηακόξθσζεο 

πνιηηηθώλ ζε επίπεδν ΕΕ, θαζώο, από ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξώλ πξνθύπηεη πζηέξεζε ησλ 

θξαηώλ-κειώλ ηεο ΕΕ έλαληη ΗΠΑ, Καλαδά θαη Ειβεηίαο, πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο 3 από ηηο 4 

πξώηεο ζέζεηο. 

 

Πάλησο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη δελ είλαη ηόζν ρακειή ε θαηάηαμε ηεο Γεξκαλίαο ζε 

όιεο ηηο δηεζλείο αλαιύζεηο / δείθηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Επί παξαδείγκαηη, ζηελ εηήζηα 

έξεπλα ηνπ Δηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δηνίθεζεο (IMD) κε έδξα ηε Λσδάλε, 

ε Γεξκαλία θαηέιαβε ην 2022 ηε 15
ε
 ζέζε κεηαμύ 63 ρσξώλ, ελώ ζε θαηάηαμε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

γηα ηε γ/Οηθνλνκία (Instituts der deutschen Wirtschaft – IW) κε έδξα ηελ Κνισλία, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο 45 βηνκεραληθώλ ηνπνζεζηώλ, ε 

Γεξκαλία θαηέιαβε ζηα ηέιε 2021 ηελ 4
ε
 ζέζε. Παξόια απηά, θνηλόο ηόπνο όισλ ησλ 

ζρεηηθώλ κειεηώλ, αζρέησο ηεο θαηά πεξίπησζε θαηάηαμεο ηεο ρώξαο, είλαη ε ζπγθξηηηθή 

ππνρώξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Γεξκαλίαο θαη ε αλάγθε πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ώζηε λα θαιπθζεί ην ρακέλν έδαθνο. 
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