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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
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ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

Έπεςνα ηυν διμεπών Δμποπικών Δπιμεληηηπίυν Γεπμανίαρ για ηιρ πποοπηικέρ ηυν γεπμανικών 

επισειπήζευν ζηο εξυηεπικό, εν μέζυ πανδημίαρ Covid-19 (AHK World Business Outlook) 
 

Τα δηκεξή Βηνκεραληθά θαη Εκπνξηθά Επηκειεηήξηα Γεξκαλίαο πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο ρώξεο εμσηεξηθνύ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ/κειώλ ηνπο, ελ 

κέζσ παλδεκίαο Covid-19. Οη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο αλαθέξνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην 

επηρεηξείλ, απώιεηεο ζηηο πσιήζεηο ηνπο, αλαζηνιή/αθύξσζε ησλ επελδπηηθώλ ηνπο πξνγξακκάησλ, 

κείσζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπο θαη αλαδήηεζε λέσλ πξνκεζεπηώλ, ελώ παξάιιεια εθηηκνύλ, όηη 

ε πξνζδνθώκελε έμνδνο από ηελ θξίζε ζα ιάβεη ρώξα ηα έηε 2021 θαη 2022. Αλαιπηηθόηεξα: 

Ταςηόηηηα έπεςναρ 

Η έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηνλ κήλα Ινύλην 2020. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 3.300 γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο, κέιε ησλ δηκεξώλ Βηνκεραληθώλ θαη Εκπνξηθώλ Επηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο ζην εμσηεξηθό 

από ηνπο αθόινπζνπο νηθνλνκηθνύο θιάδνπο: βηνκεραλία θαη θαηαζθεπέο (48%), ππεξεζίεο (34%), 

εκπόξην/κεηαθνξέο/απνζήθεπζε (18%). Η θαηαλνκή ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ αλά κέγεζνο 

εηαηξείαο έρεη σο εμήο: έσο 100 εξγαδόκελνη (49%), 100-1000 (25%), πάλσ από 1.000 εξγαδόκελνη 

(26%). 

Επιηελική ζύνοτη/ ζημανηικόηεπα εςπήμαηα 

1. Τν πνζνζηό ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ πνπ αμηνινγνύλ απνηηικά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

θαη εθηηκνύλ πηώζη ηνπ θύθινπ ησλ εξγαζηώλ ηνπο, αλέξρεηαη ζε 83% (έλαληη 79% ζε αληίζηνηρε 

έξεπλα ηνλ Απξίιην 2020). Σεκαληηθό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 55% ησλ εξσηεζέλησλ εθηηκά όηη ε πηώζε 

απηή ζα θπκαλζεί κεηαμύ 10% - 50% (Γξάθεκα 1). Σεκαληηθέο επί κέξνπο δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο 

απηέο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή δελ παξνπζηάδνληαη, σζηόζν σο πξνο ην έηνο αλάθακςεο/εμόδνπ από ηελ 

παξνύζα θξίζε, νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ΝΑ Αζία είλαη νη πην αηζηόδνμεο 

(65% αλακέλνπλ αλάθακςε ηα έηε 2020-2021), ζε αληίζεζε κε απηέο ζηε Νόηηα/Κεληξηθή Ακεξηθή, νη 

νπνίεο κε πνζνζηό 55% εθηηκνύλ λα ζπληειείηαη ε έμνδνο από ηελ θξίζε ην έηνο 2022 (Πίλαθαο 1). 

  Μείυζη κύκλος 

επγαζιών 

Ανάκαμτη/έξοδορ από ηην κπίζη 

Γευγπαθική 

Πεπιοσή/Υώπερ 
έηορ 2020 έηορ 2021 έηορ 2022 

Επξσδώλε -83% 9% 48% 43% 

Λνηπέο ρώξεο Επξώπεο -80% 7% 50% 43% 

ΝΑ Αζία -85% 7% 58% 35% 

Αζία/Εηξεληθόο  (ρσξίο Κίλα) -85% 8% 55% 37% 

Αθξηθή / Μέζε Αλαηνιή -82% 8% 49% 43% 

Νόηηα / Κεληξηθή Ακεξηθή -83% 4% 41% 55% 

Βόξεηα Ακεξηθή -83% 3% 47% 50% 

Κίλα -78% 16% 59% 25% 

Ειιάδα -80% 2% 63% 35% 

Ιζπαλία -87% 5% 45% 50% 

Ιηαιία -89% 43% 57% 0% 

Τνπξθία -81% 7% 68% 25% 

Πίνακαρ 1: Μείυζη κύκλος επγαζιών / έηορ ανάκαμτηρ ανά γευγπαθική πεπιοσή/σώπα 
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Γπάθημα 1: Εκηίμηζη κύκλος επγαζιών γεπμανικών επισειπήζευν ζηο εξυηεπικό 

2. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα, ε παλδεκία έρεη επηζύξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα/δπζρέξεηεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο (Γξάθεκα 2), εθ ησλ νπνίσλ νη θπξηόηεξεο αθνξνύλ ζε (α) απαγόξεπζε/πεξηνξηζκό ησλ 

κεηαθηλήζεσλ, (β) κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ παξερόκελσλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ, (γ) αλαζηνιή/αθύξσζε 

πξνγξακκαηηδόκελσλ επελδύζεσλ θαη (δ) αθπξώζεηο παξαγγειηώλ. 

 

Γπάθημα2: Επιπηώζειρ πανδημίαρ κοπυνοφού Covid-19 

3. Η παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Η κείσζε ηεο παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνβιήκαηα ζηελ ηξνθνδνζία κε α΄ 

ύιεο/εκηέηνηκα πξντόληα νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο (ην 38%) ζηελ εύξεζε λέσλ πξνκεζεπηώλ. Εμ απηώλ, ην 

63% πξνβαίλεη ζε αλαδήηεζε λέσλ πξνκεζεπηώλ ηνπηθά, ζηε ρώξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ην 37% ζε 

ρώξεο ηεο ΕΕ ελώ ην 31% ζηε Γεξκαλία. 
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4. Σρεδόλ ην 43% ησλ εηαηξεηώλ ζα πξνβνύλ αλαγθαζηηθά ζε κείσζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπο. 

Σηελ αξρή ηεο θξίζεο (Απξίιηνο 2020) ην πνζνζηό απηό αλεξρόηαλ ζε 35%. 

5. Αμηνζεκείσην εύξεκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειεί ε πξόζεζε ζε πνζνζηό 22% ησλ εξσηεζέλησλ 

γεξκαληθώλ /εηαηξεηώλ λα διεπεςνήζοςν ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ησλ παξαγσγηθώλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ 

ή/θαη ηεο έδξαο ηνπο. Ελδεηθηηθά, εμ απηώλ ην 62% δειώλεη όηη ζα παξακείλεη ζηελ ίδηα ρώξα, ην 21% 

δηεξεπλά ρώξεο ΕΕ, ελώ ην 19% εμεηάδεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε/επηζηξνθή ηνπο ζηε Γεξκαλία. 

Τέινο, νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο εξσηήζεθαλ σο πξνο ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

Κπβεξλήζεηο ησλ ρσξώλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ δξαζηεξηόηεηα. Πξσηίζησο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε 

ειέγρνπ ηνπ απμαλόκελνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ηε ιήςε επηπξόζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ 

βαξώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ άξζε όισλ ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ κεηαθηλήζεσλ, ηηο 

πξνθιήζεηο/κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαζώο θαη ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδύζεσλ. 


