
_____________________________________________________________________  

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

Σελίδα 1 από 3 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ -ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

Βερολίνο, 25 Φεβρουαρίου 2021 

Α.Π.:  486 
 

 

 

ΠΡΟΣ:  - Υπουργείο Εξωτερικών  

Β4 Διεύθυνση   

ΚΟΙΝ.:  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  

Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  

Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 

Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 

Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 

Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 

κα Β’ Γενική Διευθύντρια   

Β1 & Β8 Διευθύνσεις  

Γραφεία ΟΕΥ Μονάχου, Ντύσσελντορφ 

 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ, μ.η.) 

Έμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

(ΕΒΕΑ, μ.η.) 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  

(ΕΒΕΘ, μ.η.) 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

(ΕΒΕΠ. μ.η.) 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (μ.η.) 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (μ.η.) 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (μ.η.)  
Ε.Δ.: - Γραφείο κ. Πρέσβεως 
 

 

ΘΕΜΑ:  «Ανατολικά Κρατίδια Ομοσπονδιακής Γερμανίας – Αύξηση του Δείκτη 

Επιχειρηματικού Κλίματος – Μείωση του Δείκτη Απασχόλησης» 

 

Το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα στα Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας βελτιώθηκε 

σημαντικά κατά τον τρέχοντα μήνα Φεβρουάριο. Αυτό προκύπτει ως βασικό συμπέρασμα 

από την καθιερωμένη έρευνα του αρμοδίου Παραρτήματος του Ινστιτούτου Οικονομικών 

Ερευνών της Δρέσδης για τα Ανατολικά Κρατίδια. Πιο συγκεκριμένα ο Δείκτης 

Επιχειρηματικού Κλίματος κατέγραψε σχετική αύξηση και από 88,9 μονάδες τον Ιανουάριο 

έφθασε τον Φεβρουάριο στις 90,4 μονάδες. Οι αξιολογήσεις των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην έρευνα για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση και τις προσδοκίες 

για το επόμενο χρονικό διάστημα ήταν πολύ καλλίτερες συγκριτικά προς τον Ιανουάριο.  

 

Πιο αναλυτικά ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εικόνα έχει ως εξής: 

 

Στο τομέα της μεταποίησης οι ανοδικές τάσεις του Ιανουαρίου συνεχίσθηκαν και 

παρουσίασαν περαιτέρω αύξηση και τον τρέχοντα μήνα Φεβρουάριο. Οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων χαρακτήρισαν την τρέχουσα κατάσταση ως ελαφρώς καλλίτερη από τον 

Ιανουάριο, ενώ συγχρόνως αυξάνουν κατά πολύ και τις προσδοκίες και εκτιμήσεις τους για 

τους επόμενους τουλάχιστον έξη μήνες. 
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Στο τομέα των υπηρεσιών, μετά τη πτώση του περασμένου μήνα, ο σχετικός δείκτης 

ανακάμπτει για τον τρέχοντα μήνα Φεβρουάριο με ταυτόχρονη αύξηση και των προσδοκιών 

για το επόμενο χρονικό διάστημα.  

 

Στο τομέα του εμπορίου παρατηρείται σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, 

τόσο στο χονδρεμπόριο όσο και στο λιανεμπόριο. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για το 

μέλλον είναι σαφώς καλλίτερες και προοιωνίζουν βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 

και της διάθεσης των επιχειρηματιών να προχωρήσουν στην ανάληψη νέων συνεργασιών και 

νέων πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση του τομέα εμπορίου.  

 

Στον κατασκευαστικό – τεχνικό τομέα το επιχειρηματικό κλίμα παρουσιάζει αισθητές 

ανοδικές τάσεις και βελτίωση της μέχρι τώρα κατάστασης που επικρατεί στο συγκεκριμένο 

κλάδο της γερμανικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη 

έρευνα αξιολόγησαν, τόσο την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής τους, όσο και τις 

προοπτικές τους ως αισθητά καλλίτερες από ότι τον προηγούμενο μήνα. 

 

Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, πτωτικές τάσεις παρουσιάζει ο αντίστοιχος Δείκτης 

Απασχόλησης και γνωστός ως «Βαρόμετρο Εργασίας». Η πλειονότητα των γερμανικών 

επιχειρήσεων οδηγούνται προς μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Το 

μακροχρόνιo, από τον περασμένο Νοέμβριο περισσότερο σκληρό «Lockdown», οδήγησε σε 

αυξημένες απολύσεις εργαζομένων και σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα 

στο τομέα του λιανεμπορίου.  

 

Στη μεταποίηση η κατάσταση, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση, 

φαίνεται ότι σταθεροποιείται με προοπτική περαιτέρω βελτίωσης. Λιγότερες επιχειρήσεις 

σχεδιάζουν επιπλέον απολύσεις, ενώ αντίθετα εστιάζουν σε νέες προσλήψεις. Στο τομέα των 

υπηρεσιών υπάρχει ακόμη ένας διάχυτος σκεπτικισμός, αναφορικά με τη νέες συνθήκες που 

θα δημιουργηθούν στην αγορά εργασίας, μετά τη λήξη του δεύτερου σκληρότερου 

«Lockdown» και πιο συγκεκριμένα για τις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν οι 

περισσότερες των επιχειρήσεων, όσον αφορά τις θέσεις εργασίες και τυχόν νέες προσλήψεις 

ή όχι.  

 

Στο λιανεμπόριο και στις κατασκευές η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη με το σκληρό 

κλείδωμα της αγοράς να κοστίζει όλο και περισσότερες χαμένες θέσεις εργασίας και τους 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να είναι διστακτικοί και να αναβάλλουν συνεχώς τις όποιες 

οδυνηρές αποφάσεις για τυχόν νέες απολύσεις ή νέες προσλήψεις  
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