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ΠΡΟΣ: - Β3 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 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
 
ΘΕΜΑ: «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Οι γερμανικές επιχειρήσεις 
κοιτούν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον» 
 
Η κατάσταση και η διάθεση των γερμανικών επιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Το 
51% των επιχειρήσεων αναμένει υψηλότερη παραγωγή φέτος σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Επιπλέον, το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επενδύσει 
περισσότερο από ότι το 2020 και το 43% αναμένει να απασχολήσει περισσότερους 
υπαλλήλους. 
 
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων τομέων. Στην αρχή της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι γερμανικές 
βιομηχανικές επιχειρήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα έντονες μειώσεις στην 
παραγωγή τους. Τώρα, ωστόσο, το 59% των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι 
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αισιόδοξο ως προς το μέλλον, ενώ μόνο το 13% αναμένει ότι η κατάστασή τους θα 
επιδεινωθεί περαιτέρω για το τρέχον έτος.  
 
Ο κατασκευαστικός κλάδος, από την άλλη πλευρά, είναι λιγότερο αισιόδοξος. Μόνο το 
37% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα δήλωσε αισιόδοξο 
σχετικά με το μέλλον. Το ένα τέταρτο δήλωσε ότι αναμένει επίσης ότι η κατάσταση θα 
επιδεινωθεί περαιτέρω το 2021. Σύμφωνα με τον γερμανικό φορέα, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει ξεπεράσει συγκριτικά καλά την 
υγειονομική κρίση. Επομένως, δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση.  
 
 
 
 
 
      Ο Προϊστάμενος  
   
 
                           Θεόδωρος Ξυπολιάς 
               Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  
                                                                               
 
 
 
 
 
 


