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ΘΔΜΑ: «Ινζηιηούηο Οικονομικών Δρεσνών – σνετής μείωζη ηοσ επιτειρημαηικού κλίμαηος 

ζηην Αναηολική Γερμανία – Παροτή εργαζίας περιοριζμένης τρονικής διάρκειας» 

 

Σπλερήο είλαη ε κείσζε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ζύκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ δόζεθαλ ζηελ δεκνζηόηεηα από ην Παξάξηεκα Δξέζδεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθώλ 

Εξεπλώλ. Πην αλαιπηηθά απηά έρνπλ σο εμήο: 

 

Ο Δείθηεο Επηρεηξεκαηηθνύ Κιίκαηνο παξνπζίαζε ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία πεξαηηέξσ κείσζε γηα 

ηνλ κήλα Ννέκβξην η.έ. έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από 93,9 κνλάδεο ζηηο 92,1 κνλάδεο. 

Παξάιιεια ζεκαληηθή κείσζε παξνπζηάδνπλ θαη νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο θαη εθηηκήζεηο ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο.  

 

Σηνλ βηνκεραληθό ηνκέα ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα εληζρύζεθε ζεκαληηθά. Οη πξνζδνθίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο επόκελνπο έμη κήλεο παξνπζηάδνπλ κία θάπνηα αύμεζε, ελώ παξάιιεια 

βειηηώζεθαλ θαη νη αμηνινγήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.  

 

Σηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθή πηώζε. 

Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απόηνκε κείσζε ησλ κέρξη ζήκεξα αμηνινγήζεσλ ηεο θαηάζηαζεο κε 

παξάιιειε επηδείλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνζδνθηώλ γηα ηνπο επόκελνπο έμε κήλεο.  

 

Σην ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα παξνπζηάδεη επίζεο ζρεηηθή πεξαηηέξσ επηδείλσζε. 

Αλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ξσηήζεθαλ αύμεζαλ ζεκαληηθά ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε, ζεκαληηθή θάκςε παξνπζηάδνπλ νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην επόκελν ηνπιάρηζηνλ 

εμάκελν.  

 

Σηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεη γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην 

ειαθξά άλνδν. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζρεηηθή έξεπλα απμάλνπλ ηηο ζπλνιηθέο 

εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, ελώ νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην επόκελν εμάκελν 

παξνπζηάδνπλ ειαθξά κείσζε.  

 

Eπίζεο άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία αθνξνύλ ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε 

28,0% ηνλ κήλα Ννέκβξην έλαληη 24,8% ηνλ κήλα Οθηώβξην, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ εξγαζία 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Κπξίσο ε παξνρή εξγαζίαο πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ αθνξά ηνπο 

ηνκείο ηεο εζηίαζεο, ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ, ηνκείο νη νπνίνη επιήγεζαλ 

πεξηζζόηεξν από ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ θαη ηελ ιήςε απζηεξώλ πεξηνξηζηηθώλ 

κέηξσλ θαζώο θαη ηελ επηβνιή κεξηθώλ «lockdown». Πην αλαιπηηθά ζηνλ μελνδνρεηαθό ηνκέα ε 

παξνρή πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο εξγαζίαο απμήζεθε από 62,9% ζε 91%, ζηελ θηινμελία από 53,4% 

ζε 71,7% θαη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πξαθηνξεία από 88,0% ζε 91,1%. 

 

Η αύμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο αθνξά ζρεδόλ όινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ην πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ απμήζεθε 

από 24,0% ζε 30,6%, ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ από 18,8% ζε 20,7% θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα 

από 7,4% ζε 9,0%. Αληίζηνηρα ζηνλ βηνκεραληθό ηνκέα ζεκεηώζεθε κία ειαθξηά θάκςε, από 31,9% 

ζε πνζνζηό 30,5%. 

 

Σε θάπνηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαηαγξάθνληαη πησηηθέο ηάζεηο ηεο πξνζθνξάο 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο εξγαζίαο. Τέηνηνη ηνκείο είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία όπνπ ην 

πνζνζηό κεηώζεθε από 50% ζε 36,7%, ε εθδνηηθή βηνκεραλία από 42% ζε 34,7%, νη επηρεηξήζεηο 

ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ από 43,4% ζε 34,9%, νη επηρεηξήζεηο εθηππώζεσλ από 47,6% ζε 39,1% θαη 



 

νη επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο από 49% ζε 38,4%. 

 

Τέινο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο πεξί ηηο 7.000 επηρεηξήζεηο θαιύπηνληαο όινπο ηνπο 

αλσηέξσ πξναλαθεξόκελνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


