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ΘΔΜΑ: «Ινστιτούτο Οικονομικών Δρευνών – Η κρίση του Κορωνοϊού απειλή για την επιβίωση
γερμανικών επιχειρήσεων»
Η ζπλερηδφκελε θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ απεηιεί ηελ επηβίσζε ηνπ 15% ησλ γεξκαληθψλ
επηρεηξήζεσλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Εξεπλψλ ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ επηρεηξήζεηο απφ πνιινχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Σχκθσλα κε ηνλ θ. Klaus
Wohlrabe, επηθεθαιή ηνπ ηκήκαηνο εξεπλψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ, ην πνζνζηφ ηνπ
Ννεκβξίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ειαθξά ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ πεξαζκέλνπ
Ινπλίνπ πνπ έθηαλε ζην 21%.
Παξφια απηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ εηαηξεηψλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο
θαίλεηαη λα απεηινχληαη ζεκαληηθά ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο απφ ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ
πιήηηνληαη ζε πνζνζηφ 86%, ηνπ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ ζε πνζνζηφ 76% θαη ησλ εζηηαηνξίσλ ζε
πνζνζηφ 62%.
Σηελ βηνκεραλία δηαθήκηζεο ην 27% εθηηκά φηη επξίζθεηαη ζε κεγάιν θίλδπλν, ελψ ζηηο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ην πνζνζηφ είλαη κφιηο θάησ ηνπ 14%. Σηα ηειεπηαία επίπεδα ηεο
θιίκαθαο είλαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο κε πνζνζηφ 5% θαη νη ζχκβνπινη
επηρεηξήζεσλ ζε λνκηθά θαη θνξνινγηθά δεηήκαηα κε πνζνζηφ 3%. Καηά κέζνλ φξν απεηιείηαη
πνζνζηφ 19% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ.
Σην εκπφξην ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 14%, κε 18% κέρξη ζηηγκήο ζην ιηαλεκπφξην θαη 10% ζην
ρνλδξεκπφξην. Τν πνζνζηφ ζηελ βηνκεραλία κεηαπνίεζεο είλαη ζην 11%, απφ 17% ηνλ πεξαζκέλν
Ινχλην, νη θαηαζθεπέο βαζηθψλ κεηάιισλ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά κε πνζνζηφ έσο θαη 34%, ηα
ηππνγξαθεία κε πνζνζηφ 29% θαη νη παξαγσγνί πνηψλ θαη αιθννινχρσλ κε πνζνζηφ 22%, ε
θισζηνυθαληνπξγία ζην 20% θαη ε βηνκεραλία έηνηκσλ ελδπκάησλ θαη εηδψλ έλδπζεο ζην 18%. Η
ρεκηθή θαη θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ιηγφηεξν κε πνζνζηά 1% θαη 0%
αληίζηνηρα.
Σηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα γεληθφηεξα ην πνζνζηφ είλαη ζην 4%. Αλ θαη είλαη δηπιάζην απφ εθείλν
ηνπ πεξαζκέλνπ Ινπλίνπ, εμαθνινπζεί λα είλαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα.
Όπσο γεληθά δηαπηζηψλεηαη, ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο δελ έρεη, πξνο ην παξφλ, ζεκαληηθέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν αξηζκφο
ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ πξνζιήςεηο απμάλεηαη. Απηφ φκσο δηαθέξεη
αλαιφγσο ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. Σπγθεθξηκέλα νη πξνζιήςεηο ηφζν ζηνλ θιάδν ησλ
θαηαζθεπψλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο απμάλνληαη. Αληίζεηα ζηνπο ηνκείο ηνπ
ηνπξηζκνχ, ησλ ηαμηδίσλ θαη ηεο θηινμελίαο νη απνιχζεηο ζεσξνχληαη αλαπφθεπθηεο. Σην ηνκέα ηνπ
εκπνξίνπ νη πεξηζζφηεξεο ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα παξακείλεη
ζηα ίδηα επίπεδα ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη απμνκεηψζεηο.

