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ΘΔΜΑ: Ομοζπονδιακό Τποσργείο Τγείας - Γιεπιζηημονική Έρεσνα για ηις οικονομικές 

ζσνέπειες ηης πανδημίας ζηα ιδιωηικά νοικοκσριά ζηην Γερμανία – Γείκηης Οικονομικού 

Κλίμαηος 

 

Σεκαληηθά επξήκαηα πξνθύπηνπλ από δηεπηζηεκνληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα 

από ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Υγείαο, κε ζπκκεηνρή ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ 

(ifo) θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Κνηλσληθήο Έξεπλαο θαη Σηαηηζηηθήο Αλάιπζεο Forsa. Η ελ ιόγσ 

δηεπηζηεκνληθή έξεπλα είρε σο θύξην αληηθείκελν ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ απνηακίεπζε ησλ λνηθνθπξηώλ ζηελ Γεξκαλία. Πην αλαιπηηθά 

πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 

Κύξην ζπκπέξαζκα ηελ ελ ιόγσ έξεπλαο είλαη όηη ε θξίζε ηεο παλδεκίαο απαζρνιεί όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ, δεδνκέλνπ όηη 86% ησλ εξσηεζέλησλ θαηά ηνλ 

κήλα Οθηώβξην η.έ., αλέθεξαλ όηη ε θαηάζηαζε κε ηελ παλδεκία ηνπο απαζρνιεί πεξηζζόηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην, ήηνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θύκαηνο ηεο παλδεκίαο, 

όπνπ ην πνζνζηό αλεξρόηαλ ζην 73%. 

 

Επίζεο έλα δεύηεξν ζπκπέξαζκα πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ σο άλσ έξεπλα είλαη ε ζρεηηθή 

ζηαζηκόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηώλ. Τνλ πεξαζκέλν Ινύλην 

πνζνζηό 76% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα δήισλαλ όηη ην εηζόδεκά ηνπο ήηαλ αθξηβώο ην 

ίδην κε εθείλν ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Τνλ Οθηώβξην η.έ. ην ίδην πνζνζηό πεξίπνπ, 77%, αλέθεξε όηη 

ηα κεληαία θαζαξά εηζνδήκαηα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Όπσο αλαθέξεη ν Πξόεδξνο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ θ.Clemens Fuest απηό νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηηο 

απνθάζεηο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο λα παξάζρεη δηάθνξεο βνήζεηεο, όπσο ην επίδνκα 

κηθξήο δηάξθεηαο, ζε πνιιέο θαηεγνξίεο ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ θαη ζε κηθξνκεζαίεο θαη πνιύ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο δύζθνιεο ζπλζήθεο 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο. Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Forsa, πνπ 

ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θ. Manfred Gullner, πξνβάιιεη κία άιιε, εμίζνπ 

ζεκαληηθή εηθόλα, ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο ηνλίδνληαο όηη ε πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ αλεζπρνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν, πξνζζέηνληαο όηη ε εύινγε απηή αλεζπρία 

αληαλαθιάηαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηα λέα πξόηππα απνηακίεπζεο, όπνπ πνζνζηό 30% ησλ 

λνηθνθπξηώλ μνδεύνπλ κηθξόηεξν πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο απ’ όηη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παλδεκίαο. 

 

Τν κεξίδην ησλ απηναπαζρνινύκελσλ πνπ επσθειήζεθαλ από δηάθνξα είδε βνήζεηαο, ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα Ινπλίνπ – Οθησβξίνπ, παξέκεηλε ζρεηηθά ακεηάβιεην. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πνζνζηό 35% αμηνπνίεζε ηηο ηδησηηθέο απνηακηεύζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζεη ηηο επηπηώζεηο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ, πνζνζηό 25% έθαλε ρξήζε ηεο θξαηηθήο βνήζεηαο πνπ 

δόζεθε, πνζνζηό 15% πξνρώξεζε ζε αλαβνιή πιεξσκώλ ή θαη ζε κείσζε πξνπιεξσκώλ, ελώ 

έλα πνζνζηό 9% δαλείζζεθε ρξήκαηα είηε από θίινπο είηε από ζπγγελείο. Τν ζπληξηπηηθό 

πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ ελ ιόγσ έξεπλα, ήηνη ην 84%, ζεσξεί όηη ηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο θηλήζεθαλ πξνο ηελ 

ζσζηή θαηεύζπλζε. 

 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη θαη ζηηο εμειίμεηο, όζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ Δείθηε 

Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο ζηελ Γεξκαλία. Σύκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην 



 

Κέληξν Επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο ηνπ Leibniz (Zentrum für Wirtschaftsforschung – 

ZEW) o Δείθηεο Οηθνλνκηθνύ Κιίκαηνο αλέξρεηαη  ηνλ ηξέρνληα κήλα Ννέκβξην ζηηο 39 

κνλάδεο παξνπζηάδνληαο πηώζε θαηά 17,1 κνλάδεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα 

Οθηώβξην. Έρνληαο επηηύρεη πξνζσξηλά πςειά κε 77,4 κνλάδεο γηα ηνλ κήλα Σεπηέκβξην, νη 

νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο κεηώζεθαλ ζπλνιηθά θαηά 38,4 κνλάδεο.  

 

Τέινο, ζύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ZEW θαζεγεηή θ. Achim Wambach, νύηε νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην BREXIT, νύηε όκσο θαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνεδξηθώλ εθινγώλ ησλ 

ΗΠΑ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ επί ηνπ παξόληνο ηηο νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο ζηελ Γεξκαλία.  

 

 

 

                                
 


