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Κατάςταςθ των επιχειριςεων 

Η γερμανικι οικονομία ανταπεξζρχεται ικανοποιθτικά ςτθν αςτάκεια του διεκνοφσ 

οικονομικοφ και πολιτικοφ περιβάλλοντοσ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα ςτον βιομθχανικό τομζα, 

γεγονόσ που αποδίδεται ςτθν ελαφρά τόνωςθ του διεκνοφσ εμπορίου. Ειδικότερα, θ 

βιομθχανία αξιολογεί τθν κατάςταςθ, λόγω τθσ τόνωςθσ του διεκνοφσ εμπορίου, ωσ 

αιςκθτά βελτιωμζνθ. Παρά τον ςκεπτικιςμό των εκτιμιςεων αναφορικά με τθν κατάςταςθ 

και τθν μελλοντικι του πορεία, ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ καταγράφει και πάλι ρεκόρ 

δραςτθριότθτασ. Η κατανάλωςθ ςε οριςμζνουσ τομείσ δεν είναι τόςο ηωθρι όςο ςτο 

πρόςφατο παρελκόν. Στον τομζα των υπθρεςιϊν θ κατάςταςθ παραμζνει, χωρίσ 

μεταβολζσ, κετικι.  

Επιχειρθματικζσ προςδοκίεσ 

Οι επιχειρθματικζσ προςδοκίεσ αυξάνονται αιςκθτά περαιτζρω. Η ηιτθςθ ςτο εςωτερικό 

αλλά και ςτο εξωτερικό εξελίςςεται κετικά. Η ςυναλλαγματικι ιςοτιμία, τα επιτόκια και οι 

τιμζσ πετρελαίου παραμζνουν ςε χαμθλά επίπεδα. Σε γενικζσ γραμμζσ, οι επιχειριςεισ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ εμφανίηονται περιςςότερο αιςιόδοξεσ εν ςυγκρίςει με τθν αρχι του 

ζτουσ. Στον βιομθχανικό τομζα οι προοπτικζσ βελτιϊνονται. Η ζξαρςθ που εμφανίηει ο 

κλάδοσ των καταςκευϊν δεν αναμζνεται να υποχωριςει ςτο προςεχζσ μζλλον. Αυξθμζνθ 

εμφανίηεται και θ εμπιςτοςφνθ ςτουσ τομείσ του εμπορίου και των υπθρεςιϊν. Η αφξθςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ και ςτουσ μιςκοφσ τονϊνουν τθν κατανάλωςθ. Η ζλλειψθ ςε ειδικευμζνο 

εργατικό δυναμικό αυξάνεται, κακιςτϊντασ αυτι μακράν το μεγαλφτερο κίνδυνο για τθν 

πορεία τθσ οικονομίασ.  
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Εξαγωγικζσ προςδοκίεσ 

Από τθν αναηωπφρωςθ του διεκνοφσ εμπορίου ςτισ αρχζσ του ζτουσ επωφελικθκαν και οι 

Γερμανοί εξαγωγείσ. Οι κετικζσ εξελίξεισ ςτθν Ευρωηϊνθ και ςτισ ΗΠΑ αντιςτακμίηουν 

μειϊςεισ ςτο εμπόριο με ςθμαντικότερουσ εμπορικοφσ εταίρουσ, όπωσ για παράδειγμα τθν 

Μεγάλθ Βρετανία και τθν Τουρκία. Πολιτικι αβεβαιότθτα και τάςεισ προςτατευτιςμοφ 

αποτελοφν τροχοπζδθ για τθ διεκνι ανάπτυξθ.  

Επενδυτικζσ προςδοκίεσ 

Οι επενδυτικζσ προςδοκίεσ τθσ γερμανικισ οικονομίασ κινοφνται πάλι ανοδικά. Ο 

βιομθχανικόσ τομζασ και ιδιαίτερα οι εξαγωγικζσ βιομθχανίεσ αυξάνουν ςθμαντικά τισ 

προχπολογιςκείςεσ δαπάνεσ για επενδφςεισ. Ο καταςκευαςτικόσ και ο κλάδοσ εμπορίου 

προγραμματίηουν επενδφςεισ άνευ προθγουμζνου. Αντικζτωσ, ο κλάδοσ των υπθρεςιϊν 

δεν επεκτείνει επενδυτικά ςχζδια. Γενικά, οι επενδφςεισ ςυνίςτανται κυρίωσ ςτθν 

ανανζωςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ παρά ςτθν επζκταςι του ι/και τθν ανάπτυξθ τθσ 

καινοτομίασ.  

Προςδοκίεσ ςτο πεδίο τθσ απαςχόλθςθσ 

Επιχειριςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ προγραμματίηουν τθν 

αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα ςτον βιομθχανικό κλάδο. Στον 

καταςκευαςτικό τομζα, ο προγραμματιςμόσ για τθν αφξθςθ του προςωπικοφ προςεγγίηει 

ςθμεία ρεκόρ. Ακόμθ ζμποροι και πάροχοι υπθρεςιϊν επικυμοφν να αυξιςουν περαιτζρω 

το προςωπικό τουσ. Τα ςχετικά ςχζδια προςλιψεων εμποδίηονται όμωσ από τθν ζλλειψθ 

ειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ, πρόβλθμα που παγιϊνεται πλζον, ωσ ο 

ςθμαντικότεροσ επιχειρθματικόσ κίνδυνοσ για μία ςτισ δφο γερμανικζσ επιχειριςεισ. 

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ανωτζρω ζρευνασ, θ Ένωςθ Βιομθχανικϊν και Εμπορικϊν 

Επιμελθτθρίων Γερμανίασ (DIHK) ανακεωρεί τθν πρόγνωςθ για αφξθςθ του γερμανικοφ ΑΕΠ 

το 2017, κατά 0,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε 1,8%, ζναντι αρχικισ πρόβλεψθσ 1,6%. 

Αντιςτοίχωσ, όςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ, ο ίδιοσ φορζασ τροποποιεί προσ τα πάνω 

ςχετικζσ εκτιμιςεισ για αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ από 350.000 ςε 500.000. 


