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 ΘΔΜΑ:  «Νέο μερικό lockdown – Δπιπτώσεις στις γερμανικές επιχειρήσεις εστίασης» 

 

Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ηεο Έλσζεο Γεξκαληθώλ Εκπνξηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ 

Επηκειεηεξίσλ, ν ηνκέαο ηεο εζηίαζεο είλαη εθείλνο πνπ ζα πιεγεί ηδηαίηεξα κεηά θαη ηελ 

επηβνιή ηνπ λένπ κεξηθνύ Lockdown, κε θάζε κία αλά ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο λα αλακέλεη 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο. Οη πεξηζζόηεξεο κάιηζηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ είραλ 

ήδε βξεζεί αληηκέησπεο κε ηελ λέα ζνβαξή θαηάζηαζε, αθόκε θαη πξηλ από ηελ ιήςε ησλ λέσλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ.  

 

Σηελ έξεπλα ηεο Έλσζεο Γεξκαληθώλ Εκπνξηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ Επηκειεηεξίσλ ην 42% ησλ 

επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο αλέθεξαλ όηη ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη πνιύ θαθή. Από ηα 

εζηηαηόξηα, κπάξ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ην 34% δειώλεη όηη αληηκεησπίδεη δηάθνξα  

πξνβιήκαηα θαη κεγάιεο δπζθνιίεο ξεπζηόηεηαο, ελώ ην 55% εθθξάδεη παξάπνλα γηα ηελ 

κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Επίζεο νη πσιήζεηο ηνπο αλακέλεηαη λα κεησζνύλ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο πεξηζζόηεξν από 50% ελώ πνζνζηό 27% αλακέλεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηξνθνδνζίαο. 

 

Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο: 

 

1. Μία ζηηο επηά επηρεηξήζεηο θηλδπλεύεη από πηώρεπζε. Ο θίλδπλνο είλαη πςειόηεξνο ζην 

θξαηίδην ηεο Σαμσλίαο-Αλραιη, όπνπ νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο εμεηάδνπλ ηελ 

πεξίπησζε θαηάζεζεο αγσγώλ ελαληίσλ ησλ λέσλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ιόγσ ηνπ λένπ 

Lockdown. 

2. Με δεδνκέλε ηελ επέθηαζε ηεο παλδεκίαο νη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο πξνεηδνπνηνύλ 

γηα έλα γεληθεπκέλν θύκα πησρεύζεσλ ζην εκπόξην ηξνθνδνζίαο. Σύκθσλα κε ηα ίδηα 

ζηνηρεία κέρξη θαη ην ηέινο Οθησβξίνπ, πεξηζζόηεξεο από 8.300 επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, 

όπσο εζηηαηόξηα, πάκπ θαη ζλάθ κπάξ βξίζθνληαλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ρξεσθνπίαο 

ρσξίο λα έρνπλ νπνηαδήπνηε δπλαηόηεηα γηα αλάθακςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη 

αληηζηξνθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξλεηηθήο πνξείαο. Μεγάιν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ 

επηρεηξήζεσλ είραλ ηηο ίδηεο απαηζηόδνμεο θαη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξώηνπ 

θύκαηνο ηεο παλδεκίαο θαη ην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηό απηώλ πνπ 

εμέθξαδαλ απαηζηόδνμεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αλεξρόηαλ ζε 

κόιηο 10,2%. 

3. Οζνλ αθνξά ηελ εηθόλα ηνπ θιάδνπ ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν, νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο 

ζηελ Βαπαξία βξίζθνληαη ζε κία θαιιίηεξε ζέζε. Πνζνζηό 11,0% ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζηελ έξεπλα επηρεηξήζεσλ εμέθξαζαλ ηνπο θόβνπο ηνπο λα νδεγεζνύλ ζηελ ιύζε ηεο 

πηώρεπζεο, πνζνζηό παξόκνην κε εθείλν ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο κε 11,9%. Αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα πςειόηεξν θίλδπλν πηώρεπζεο θαηαγξάθνληαη ζηελ Σαμνλία-Αλραιη κε 

20,1%, ζηελ Σαμνλία κε 19,1% θαη ζην Βεξνιίλν κε 17,2%. Σηελ Σαμνλία-Αλραιη ε 

ηνπηθή Ελσζε Ξελνδνρείσλ θαη Εζηηαηνξίσλ εμεηάδεη ηε ιήςε λνκηθώλ κέηξσλ θαηά ησλ 

λέσλ πεξηνξηζκώλ πνπ ειήθζεζαλ ζε παγγεξκαληθό επίπεδν.   
 


