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ΘΔΜΑ: 

   

Τποηονικόηηηα ζηα ζχέδια ηης γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής 

Σύκθωλα κε πξόζθαηα απνηειέζκαηα επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Ιλζηηηνύην 

Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο (Ifo), ε γ/ βηνκεραλία δείρλεη ζεκάδηα ζεκαληηθήο επηβξάδπλζεο, δεδνκέλνπ όηη ν 

δείθηεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ ζεκείωζε πηώζε 2,3 κνλάδωλ από ηνλ κήλα Σεπηέκβξην ζηνλ κήλα 

Οθηώβξην θαη αλήιζε, ζπλνιηθά γηα ηνλ θιάδν, ζηηο 17,4 κνλάδεο. Σύκθωλα κε αλώηεξν ζηέιερνο ηνπ Ifo 

απνκέλεη λα δνύκε ζε πνηό βαζκό ζα επεξεάζνπλ ηε βηνκεραλία ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ηελ 

πξνεγνύκελε εβδνκάδα η.έ., γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο ηεο παλδεκίαο ζηε Γεξκαλία. 

 

Σύκθωλα κε ηελ ωο άλω έξεπλα νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήηωλ, γηα παξάδεηγκα, εμαθνινπζνύλ λα 

αλακέλνπλ όηη κπνξνύλ λα επεθηείλνπλ ηελ παξαγωγή ηνπο, ωζηόζν ιηγόηεξν έληνλα ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο.  Αληίζεηα, νη πξνζδνθίεο ηωλ θαηαζθεπαζηώλ ππνινγηζηώλ, πιαζηηθώλ εηδώλ, 

ραξηηνύ θαη ραξηνληνύ έρνπλ απμεζεί, ελώ θαη νη θαηαζθεπαζηέο επίπιωλ αλακέλνπλ κία πεξαηηέξω 

αύμεζε ηεο παξαγωγήο ηνπο, δεδνκέλωλ ηωλ ζπλζεθώλ πνπ δεκηνπξγνύλ νη πεξηνξηζκνί ηεο παλδεκίαο γηα 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηωλ πνιηηώλ. Οη παξαγωγνί ηξνθίκωλ αλακέλνπλ κόλν κηα κηθξή αύμεζε ζηελ 

παξαγωγή ηνπο θαη ωο εθ ηνύηνπ ν δείθηεο πξνζδνθηώλ ηνπο κεηώζεθε ζεκαληηθά, θαηά 20 κνλάδεο, από 

ηνλ κήλα Σεπηέκβξην ζηνλ κήλα Οθηώβξην η.έ.  

 

Σηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Έλωζε Γεξκαληθώλ Δκπνξηθώλ θαη 

Βηνκεραληθώλ Δπηκειεηεξίωλ (DIHK), ζύκθωλα κε ηελ νπνία νη θαηαζθεπαζηέο κεραλνθίλεηωλ 

νρεκάηωλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο βηνκεραληθέο εηαηξείεο πνπ πιήηηνληαη πνιύ. Οη γ/ απηνθηλεηνβηνκεραλίεο 

δειώλνπλ όηη επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα από ηελ θαηάξξεπζε ηεο δήηεζεο ζε ζεκαληηθέο εμαγωγηθέο αγνξέο, 

ελ κέζω ηεο παλδεκίαο, ηε ζηηγκή πνπ κάιηζηα έρνπλ πεξηνξηζηεί, θαηά πνιύ, ην ηξέρνλ έηνο νη 

επελδπηηθέο ηνπο επθαηξίεο.  

 

Τν κεηωκέλν εηζόδεκα δεκηνπξγεί επίζεο πίεζε ζηα ίδηα θεθάιαηα ηωλ εηαηξεηώλ. Σύκθωλα κε ηελ έξεπλα 

ηνπ DIHK oη βηνκεραληθνί θιάδνη, νη δξαζηεξηόηεηεο ηωλ νπνίωλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό 

ζηηο εμαγωγέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα επηρεηξεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ωο δύζθνιε: ην 43% ηωλ 

εηαηξεηώλ κεραλνινγίαο θαη ην 37% ηωλ θαηαζθεπαζηώλ νρεκάηωλ παξαπνλνύληαη γηα κηα θαθή 

επηρεηξεκαηηθή θαηάζηαζε. Δπηπξόζζεηα, ην 27% ηωλ εηαηξεηώλ κεραλνινγίαο αλαγθάζηεθε λα νδεγεζεί 

ζε κείωζε ηδίωλ θεθαιαίωλ, ελώ ηελ ίδηα ώξα ην πνζνζηό ηωλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ πνπ αλαγθάζηεθαλ 

λα πξάμνπλ ην ίδην αλήιζε ζην 37%. Ωο εθ ηνύηνπ ζρεδόλ νη κηζέο από ηηο εηαηξείεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη κεραλνινγίαο ζρεδηάδνπλ λα επελδύζνπλ ιηγόηεξα ην επόκελν έηνο. Απηό είλαη 

επίζεο έλα κεγάιν πξόβιεκα γηα ηε ζηελά ζπλδεδεκέλε βηνκεραλία πξνκεζεπηώλ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη 

θαηαγξάθεηαη απώιεηα δήηεζεο ζε όιν ην δίθηπν. Οη ελδηάκεζνη παξαγωγνί αγαζώλ επεξεάδνληαη επίζεο: 

κία ζηηο ηέζζεξηο εηαηξείεο παξαγωγήο κεηάιιωλ θαη κία ζηηο πέληε εηαηξείεο παξαγωγήο θανπηζνύθ θαη 

πιαζηηθώλ δείρλεη λα αληηκεηωπίδεη εκπόδηα ξεπζηόηεηαο θαηά ην β΄ εμάκελν η.έ. Απηή ε εμέιημε πιήηηεη 

ηηο βηνκεραληθέο εηαηξείεο ηδηαίηεξα, επεηδή ζπρλά πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ παξαγωγή ηνπο εθ ηωλ 

πξνηέξωλ. Δάλ δελ ιάβνπλ πξόζζεηε πξνρξεκαηνδόηεζε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

νη εηαηξείεο απηέο λα πξέπεη λα αγωληζηνύλ γηα ηελ επηβίωζε ηνπο. 

 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Βεξνιίλνπ, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ ηνπηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (IHK) 

ζεκεηώλεη όηη νη πξννπηηθέο είλαη ιηγόηεξν αηζηόδνμεο από ό, ηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Οη πεξηζζόηεξεο 

βηνκεραλίεο ιεηηνπξγνύλ, αζζκαίλνληαο, κε πξνζδνθίεο νη νπνίεο είλαη ζηα ρακειόηεξα επίπεδα όιωλ ηωλ 

ηειεπηαίωλ εηώλ. Σύκθωλα κε πξόζθαηε έξεπλα ηνπ ΙΗΚ, ην 27% ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Βεξνιίλν είλαη απαηζηόδνμεο γηα ην κέιινλ – πνζνζηό κεγαιύηεξν από ό, ηη ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ην 2009. Ωζηόζν, ελζαξξπληηθό παξακέλεη ην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο όηη ν 

θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλαο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θηλεηήξεο θαη κνρινύο 



 

αλάπηπμεο γηα ην Βεξνιίλν. Σύκθωλα κε ηνλ Γ/ληα Σύκβνπιν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θ. Henrik Vagt κία ζηηο 

έμη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ πόιε ζεωξεί όηη ε πηώρεπζε ηεο είλαη αξθεηά 

πηζαλή ηνπο επόκελνπο κήλεο, ηα νηθνλνκηθά κέηξα ελίζρπζεο πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί αλακέλεηαη λα 

απνζνβήζνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπο ζε κεγάιν βαζκό, ωζηόζν απνκέλεη λα θαλεί ην θαηά πόζν ε 

ρξεκαηνδόηεζε ζα εηζξεύζεη ζηηο επηρεηξήζεηο ρωξίο γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα. Σεκεηώλεηαη όηη ε ωο άλω 

έξεπλα ηνπ IHK πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα επνρή πνπ ν αξηζκόο ηωλ ινηκώμεωλ ήηαλ αθόκε καθξηά από ην 

ηξέρνλ επίπεδν θαη ε αλαλέωζε ελόο λένπ κεξηθνύ lockdown δελ ήηαλ επηινγή. Δπνκέλωο, δελ κπνξεί λα 

γίλεη ιόγνο γηα κηα ζηαζεξή πνξεία καθξννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο από ηελ θξίζε, ηε ζηηγκή πνπ κάιηζηα ε 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο είλαη εληειώο εηεξνγελήο. 

 

Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θηινμελίαο, ηνπξηζκνύ θαη 

δηνξγάλωζεο εθδειώζεωλ είλαη απηέο πνπ θαίλεηαη όηη πιήηηνληαη από ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο 

πεξηζζόηεξν, ωζηόζν ζύκθωλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλωζεο Φνλδξηθήο, Δμωηεξηθνύ 

Δκπνξίνπ, Υπεξεζηώλ (BGA), θ. Αnton F. Börner, απηέο νη επηρεηξήζεηο απιώο αηζζάλζεθαλ πξώηεο ηνλ 

αληίθηππν ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ζηα νηθνλνκηθά ηνπο. Μηθξό- κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ωο επί ην 

πιείζηνλ είλαη νηθνγελεηαθέο θαη, ζε ζεκαληηθό βαζκό, εμεηδηθεύνληαη ωο πξνκεζεπηέο ηξνθίκωλ, πνηώλ 

θαη θαπλνύ αλακέλεηαη λα πιεγνύλ, ζύκθωλα κε ηνλ θ. Börner, αθόκα πεξηζζόηεξν εθεμήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ηεο ρνλδξηθήο ηξνθίκωλ, κε ην θιείζηκν ηεο θύξηαο νκάδαο πειαηώλ, ήηνη ηεο 

γαζηξνλνκίαο, αλακέλεηαη όηη πάλω από ην 60% ηωλ ρνλδξεκπόξωλ ζα πηωρεύζνπλ. Η θαηάζηαζε ζα είλαη 

εμίζνπ δξακαηηθή όκωο θαη γηα κηθξνύο ρνλδξεκπόξνπο πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε πξνκήζεηα ζπγθεθξηκέλωλ 

πξνϊόληωλ.  

 


