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ΘΔΜΑ:  Κλσδωνιζμοί ζηη γερμανική οικονομία σπό ηην απειλή ενός δεύηερο ολικού lockdown 

 

Υπό ηε ζθηά ηεο ρζεζηλήο (28/10 η.έ) αλαθνίλσζεο ησλ λέσλ κέηξσλ γηα έλα κεξηθό, πξνο ην παξόλ, 

lockdown, ε γ/νηθνλνκία παξνπζηάδεη έληνλνπο θιπδσληζκνύο ηε ζηηγκή πνπ νη πεξηζζόηεξνη 

νηθνλνκνιόγνη πξνεηδνπνηνύζαλ, ήδε από ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα νπόηε θαη ν αξηζκόο ησλ λέσλ 

θξνπζκάησλ μεπέξαζε γηα πξώηε θνξά ηα 10.000 αλά εκέξα, όηη δε ζα κπνξέζεη λα ππάξμεη νηθνλνκηθή 

αλάθακςε εάλ ε παλδεκία δελ ηεζεί νξηζηηθά ππό έιεγρν.  

 

Μεηά από κία πεξίνδν ύθεζεο ηελ άλνημε, νη πξνζδνθίεο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο αλέθακςαλ, 

σζηόζν ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζρεδόλ όινη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο (ΑΕΠ, εμαγσγέο, θαηαλαισηηθή 

εκπηζηνζύλε θιπ) βαίλνπλ κεηνύκελνη. Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεξκαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο (DIW), θ. Marcel Fratzscher, ε κεγαιύηεξε δεκηά ζηε γ/ νηθνλνκία ζα επέιζεη κόλν 

εάλ ζπλερηζηεί ε ηξέρνπζα αβεβαηόηεηα θαη όρη αλ ιεθζνύλ ζηνρεπκέλα κέηξα ηα νπνία ζα πεξηνξίζνπλ 

απιώο σο έλα βαζκό ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ. Όζν ιηγόηεξν ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε, ηόζν ζα 

θαηαξξέεη ε θαηαλαισηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή εκπηζηνζύλε, θάηη ην νπνίν ζπλεπαθόινπζα ζα νδεγήζεη 

ζε καθξνρξόληα ύθεζε.  

 

Σην ίδην κήθνο θύκαηνο θηλείηαη θαη ν Δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο (IW), θ. 

Michael Hüther, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία νθείιεη λα κάζεη λα δεη κε ηα λέα κέηξα, σζηόζν ε 

επηρεηξεκαηηθόηεηα δελ κπνξεί λα πιεγεί πεξαηηέξσ ηε ζηηγκή πνπ ήδε έρεη εμαληιεζεί ζε κεγάιν βαζκό 

ε ιήςε κέηξσλ ζηήξημήο ηεο.  

 

Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην παξάξηεκα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ (IfO) ζηε Δξέζδε, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 1.700 επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπώλ, ππεξεζηώλ, ιηαληθνύ θαη ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ πνπ έρνπλ έδξα ην θξαηίδην ηεο 

Σαμνλίαο, ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζύλεο γηα ηελ πεξηνρή κεηώζεθε ζην ζύλνιό ηνπ αηζζεηά θαη 

αλήιζε από ηηο 95,7 κνλάδεο ηνλ Σεπηέκβξην ζηηο 94,0 ηνλ Οθηώβξην η.έ.. Σύκθσλα κε ηνπο 

εθηειεζηηθνύο δηεπζπληέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζηε Δξέζδε, θθ Ragnitz θαη Thum, νη 

εξσηεζείζεο γ/ εηαηξείεο κείσζαλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηνπο επόκελνπο έμη κήλεο, δεδνκέλνπ όηη 

αλακελόηαλ εδώ θαη εκέξεο ε αλαθνίλσζε ιήςεο λέσλ κέηξσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα πιήμνπλ 

ζεκαληηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο.  

 

Σύκθσλα κε ην βαξόκεηξν εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο ην νπνίν εθδίδεη ην IfO, νη γ/εηαηξείεο είλαη 

ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ελ ιόγσ δείθηεο εξγαζηαθήο 

απαζρόιεζεο αλήιζε ζηηο 96,5 κνλάδεο ηνλ Οθηώβξην, από  ηηο 96,3 πνπ ήηαλ ηνλ Σεπηέκβξην. Απηό 

δείρλεη κία ηάζε αύμεζεο ησλ πξνζιήςεσλ θαηά ην ηξέρνλ ηξίκελν (θπξίσο ζηνπο ηνκείο θαηαζθεπώλ θαη 

εκπνξίνπ), σζηόζν νη απμεκέλνη θίλδπλνη νη νπνίνη παξακέλνπλ ιόγσ ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνύ, νδεγνύλ 

ηηο γ/επηρεηξήζεηο λα είλαη κάιινλ πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο θαη λα πξνρσξνύλ ηειηθά ζε απνιύζεηο.  

 

Νσξίηεξα απηή ηελ εβδνκάδα ηξηάληα θνξπθαίνη εθπξόζσπνη ηεο γ/ βηνκεραλίαο ηνπ θιάδνπ 

ηξνθνδνζίαο, απέζηεηιαλ πξνο ηε Γεξκαλίδα Καγθειάξην θαη ηνπο πξσζππνπξγνύο ησλ νκνζπνλδηαθώλ 

θξαηηδίσλ, έγγξαθν ζην νπνίν επηρεηξεκαηνινγνύλ θαηά ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ εζηηαηνξίσλ, δεδνκέλνπ όηη 

ε εζηίαζε δελ απνηέιεζε θαηά πξώην θύκα ηεο παλδεκίαο ηε βαζηθή εζηία κεηάδνζεο ηνπ ηνύ, ελώ νη 

εξγαδόκελνη πνπ δνπιεύνπλ ζηνλ ηνκέα έρνπλ πξνζαξκνζηεί, ήδε, ππνδεηγκαηηθά θαη ηεξνύλ 

απαξέγθιηηα ηηο απζηεξέο ζπλζήθεο πγηεηλήο.  

 

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλήζεθαλ θαη νη δειώζεηο ηνπ Πξόεδξνπ ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο 

Ξελνδνρείσλ θαη Εζηηαηνξίσλ (Dehoga), θ. Guido Zöllick, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, ην έλα ηξίην ησλ 

245.000 επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θιάδν απεηιείηαη κε νξηζηηθό 

θιείζηκν.  



 

  

Εμίζνπ δξακαηηθή όκσο είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηαμηδησηηθό θιάδν. Γηα ηελ πεξίνδν από ην Μάξηην 

έσο ην ηέινο η.έ., ε Γεξκαληθή Ταμηδησηηθή Έλσζε (DRV) αλακέλεη κείσζε ησλ πσιήζεσλ άλσ ησλ 28 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο θαη κείσζε θαηά 80% γηα ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, 

ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη. 

 

Η Οκνζπνλδηαθή Έλσζε ΜΜΕπηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο (BVMW) πξνεηδνπνηεί όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη άιιν έλα νιηθό lockdown. Γηα δεθάδεο ρηιηάδεο εηαηξείεο απηό 

ζα ήηαλ έλα κεγάιν πιήγκα. Οη πεξίπνπ έλα εθαηνκκύξην ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα αξθεηά εθαηνληάδεο δηζ. 

επξώ, ηα νπνία απσιέζηεθαλ θαηά ην πξώην θύκα ηεο παλδεκίαο δε ζα κπνξνύλ λα ηζνζθειηζηνύλ εάλ 

δελ ππνζηεξηρζεί άκεζα ε επηρεηξεκαηηθόηεηα. Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Έλσζεο, δεηνύκελν 

παξακέλεη ε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία ζα πεξηνξίδνπλ ηελ ηδησηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη όρη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή.  

 

Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζθνπεύεη λα παξαηείλεη ηελ ελίζρπζε θαη ηηο επηρνξεγήζεηο πξνο κηθξέο θαη 

κεζαίεο εηαηξείεο έσο ηα κέζα ηνπ 2021, ελώ έρεη ήδε απνθαζίζεη ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ βνήζεηαο 

γηα ηελ πξνζηαζία εηαηξεηώλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Σύκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγό Οηθνλνκίαο 

θ. Peter Altmaier, νη λένη πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζα ζπλνδεπηνύλ από ρνξήγεζε 

πξόζζεηεο βνήζεηαο πξνο ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο, ε νπνία ζα κπνξεί λα δηαηίζεηαη άκεζα ρσξίο 

γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα.  

 

Όπσο ππνζηεξίδεη, εληνύηνηο, ην πςειόβαζκν ζηέιερνο ηεο Commerzbank, θ. Jörg Krämer, ηα κέηξα πνπ 

ζρεδηάδεη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε είλαη πηζαλό λα επηβξαδύλνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν η.έ. Η βηνκεραλία θαη ην εκπόξην δε θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη άκεζα, αιιά είλαη 

πηζαλό λα ππνθέξνπλ ζεκαληηθά, επεηδή απμάλεηαη ε γεληθή αβεβαηόηεηα θαη απζηεξνπνηνύληαη ηα κέηξα 

θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ θαη εθηόο ζπλόξσλ.  
  

 


