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ΘΔΜΑ: Αποηελέζμαηα ‘Βαρομέηροσ Καηανάλφζης’ από ηην Ομοζπονδιακή Ένφζη 

Λιανικού Δμπορίοσ (HDE) - Η γερμανική βιομητανική παραγφγή ζε ρσθμούς ανάκαμυης 

  
Σύκθσλα κε ην κεληαίν ‘Βαξόκεηξν Καηαλάισζεο’ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο Ληαληθνύ Δκπνξίνπ 

(HDE), ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλακελόκελε δηάζεζε 2.000 εξσηεζέλησλ θαηαλαισηώλ γηα 

ηνπο επόκελνπο ηξεηο κήλεο, ην κεξηθό lockdown πνπ έρεη επηβιεζεί από ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ η.έ. ζηε 

ρώξα, ζπλερίδεη λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε θαη ηνλ κήλα Γεθέκβξην η.έ., 

θαηαγξάθνληαο ηζηνξηθό ξεθόξ πηώζεο ζηηο 95,64 κνλάδεο. 

 

Ο απμαλόκελνο αξηζκόο ησλ κνιύλζεσλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πξνθάιεζε ηελ πεξαηηέξσ 

επηδείλσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ. Μεηά από κία κηθξή πηώζε ηνλ κήλα Ννέκβξην 

η.έ., αλακέλεηαη όηη ε επηδείλσζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζα ζπλερηζηεί θαη ηνπο 

επόκελνπο κήλεο, δεδνκέλεο ηεο αύμεζεο ησλ ινηκώμεσλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ κεξηθνύ lockdown 

ην νπνίν πεξηνξίδεη ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο αθόκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. 

Μπνξεί έλα κέξνο ηεο θαηαλάισζεο λα έρεη κεηαηνπηζηεί ζην δηαδηθηπαθό εκπόξην, σζηόζν νη 

αγνξέο παξακέλνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλεο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο γαζηξνλνκίαο.  

 

Η θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη επί ηνπ παξόληνο ζηαζεξή, ελώ νη πξννπηηθέο γηα 

κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ ην Γεθέκβξην είλαη κάιινλ ζεηηθέο. Ωζηόζν νη θαηαλαισηέο δελ 

είλαη πεπεηζκέλνη γηα ηελ εμέιημε απηή. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ζηνηρείν όηη παξόηη νη εξσηεζέληεο 

δελ αλακέλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αηνκηθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο, εληνύηνηο ζπλερίδνπλ λα 

παξακέλνπλ δηζηαθηηθνί σο πξνο ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηόηεηαο 

ρξνληθήο αλάθακςεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζην πξν- θνξσλντνύ επίπεδν.  

 

Σην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη πξόζθαηε έξεπλα ηνπ Oηθνλνκηθνύ Iλζηηηνύηνπ Ifo, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία ην 15% ησλ εξσηεζέλησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ, θπξίσο από ηνπο θιάδνπο παξνρήο 

ππεξεζηώλ θαη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, αηζζάλνληαη όηη απεηιείηαη θαηά ηνπο επόκελνπο κήλεο ε επηβίσζή 

ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε θαξκαθνβηνκεραλία, ε ρεκηθή βηνκεραλία, ε κεηαπνηεηηθή 

βηνκεραλία, θαζώο θαη ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ εκθαλίδνπλ πην ζεηηθέο πξνζδνθίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα όπσο αλαθνηλώζεθε από ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο 

(BMWI) ε κεηαπνηεηηθή παξαγσγή θαηά ηνλ κήλα Οθηώβξην η.έ., απμήζεθε θαηά 3,2% γηα έθην 

ζπλερόκελν κήλα, θαηαθέξλνληαο έηζη λα αλέιζεη ζην 96% ηεο παξαγσγήο πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 

ίδην δηάζηεκα πέξζη. Ο κεγαιύηεξνο θιάδνο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο - ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία - ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζε απηό: αύμεζε ηελ παξαγσγή ηεο θαηά ζρεδόλ 

10%. Παξά ην κεξηθό lockdown πνπ ηζρύεη από ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ η.έ., ε βηνκεραληθή παξαγσγή 

είλαη πηζαλό λα αλαπηπρζεί έηη πεξαηηέξσ θαηά ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2020 θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη, έηζη, 

ηε γεξκαληθή νηθνλνκία, ιέλε νη εηδηθνί.  

 

Κηλεηήξηνο κνριόο αλαδεηθλύεηαη γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία ε νηθνλνκία ηεο Κίλαο, ε νπνία έρεη 

αλαθάκςεη αηζζεηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή εμαγσγηθή αγνξά γηα ηε 

γεξκαληθή βηνκεραλία ζε όξνπο όγθνπ εκπνξίνπ. Σε αληίζεζε κε ηηο εγρώξηεο παξαγγειίεο, νη νπνίεο 

παξνπζίαζαλ πηώζε κεηά ηελ αξρηθή αλάθακςή ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ, νη παξαγγειίεο 



 

από ην εμσηεξηθό (θπξίσο ηελ Κίλα) δελ έδεημαλ λα επεξεάδνληαη- ηνπλαληίνλ θαηά ηνπο κήλεο 

Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην απμήζεθαλ ζεκαληηθά. 

 
Με ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα κεγάινο ληθεηήο ηνπ 2020, θαίλεηαη πσο αλαθεξύζζεηαη ν θιάδνο ησλ 

δηαδηθηπαθώλ πσιήζεσλ, ν νπνίνο θαηέγξαςε αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 22% ζηνλ εηήζην ηδίξν ηνπ 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Σηελ αληίπεξα όρζε, βξίζθνληαη ηα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα 

θαη νη αιπζίδεο ιηαληθήο πώιεζεο ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ηα νπνία είδαλ λα ράλεηαη ην 10% θαη 

21,6%, αληίζηνηρα, ησλ θπζηθώλ πσιήζεώλ ηνπο ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. Σύκθσλα κε ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ε θίλεζε ζηα ελ ιόγσ πνιπθαηαζηήκαηα θαη ππεξαγνξέο ζην 

θέληξν ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ κεηώζεθε θαηά 8,5% ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά, 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη νη θαηαλαισηέο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ lockdowns επηιέγνπλ λα αγνξάζνπλ 

θπξίσο είδε πξώηε αλάγθεο από θαηαζηήκαηα θνληά ζηηο νηθείεο ηνπο. Καηαθόξπθε πηώζε ζηελ 

θαηαλαισηηθή θίλεζε θαηαγξάθεθε ζην θέληξν ησλ ηξηώλ πόιεσλ- θξαηώλ, (Βεξνιίλν, Βξέκε θαη 

Ακβνύξγν), ελώ ε θίλεζε ζην Βξαλδεκβνύξγν θαη ζην Μεθιεκβνύξγν-Γπηηθή Πνκεξαλία έδεημε λα 

κελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε ε παλδεκηθή θξίζε δείρλεη λα απνηειεί επηηαρπληή ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ ζηε 

κνξθή πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ην ιηαληθό εκπόξην ηα επόκελα ρξόληα, πξνθεηκέλνπ λα παξακέλεη 

αλζεηηθό ζε θξίζεηο όπσο απηέο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ. Σην ζπκπέξαζκα απηό θαηαιήγεη ε 

κειέηε Γεξκαληθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα ην Μάξθεηηλγθ (DIM), ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ιηαληθό εκπόξην νθείινπλ λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηνλ ηξόπν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ηα επόκελα ρξόληα, πξνζιακβάλνληαο γη’ απηό ηνλ ιόγν εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα ηνπο βνεζήζεη λα θηλεζνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.  

 


