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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.)  
 -Γραφείο κας Πρέσβεως 
 

ΘΕΜΑ: «Eπιχειρηματικές Εξελίξεις στη Γερμανία – Κλείσιμο πολλών 
καταστημάτων του Ομίλου Media-Markt-Saturn» 
 
Με κλείσιμο πολλών καταστημάτων, τόσο στο εσωτερικό της Γερμανίας σε διάφορες 
πόλεις, όσο και σε χώρες του εξωτερικού οδηγείται, σύμφωνα με σημερινά 
δημοσιεύματα του γερμανικού οικονομικού και επιχειρηματικού τύπου, ο όμιλος 
ηλεκτρονικών ειδών «Media-Martk-Saturn». Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα πολλά 
υποκαταστήματα θα οδηγηθούν σε κλείσιμο μέχρι το τέλος τρέχοντος μηνός 
Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι ό όμιλος πρέπει να εξοικονομήσει χρήματα, καθώς επίσης 
ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες και συγκεκριμένα από τον περασμένο Μάϊο έως και 
τον Αύγουστο τ.έ. σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται και στην αγοραστική 
συμπεριφορά των καταναλωτών. 
 
Πιο συγκεκριμένα και κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του 
κορωνοϊού η πλειοψηφία των καταναλωτών διαλέγει να μην πηγαίνει πλέον στα 
υποκαταστήματα για να αγοράσουν διάφορα ηλεκτρονικά είδη ή ενδύματα ή και άλλα 
καταναλωτικά αγαθά, αλλά να κάνουν τις παραγγελίες τους από το διαδίκτυο. Οι 
επιπτώσεις αυτής της νέας κατάστασης που επικρατεί γίνονται ήδη ορατές και ο 
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συγκεκριμένος όμιλος εταιρειών νιώθει τις αρνητικές επιπτώσεις του γεγονότος 
αυτού. Ηδη από τον περασμένο Απρίλιο ο όμιλος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να 
κλείσει 13 από τα συνολικά 419 υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια της 
Γερμανίας καθόλη την διάρκεια του οικονομικού έτους που διαρκεί ως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου. Αμεση επίπτωση της απόφασης αυτής θα είναι η μείωση των θέσεων 
εργασίας, ενώ υπολογίζεται ότι περί τους 1000 εργαζόμενους θα χάσουν τη δουλειά 
τους. Επίσης στο εξωτερικό πρόκειται να κλείσουν 10 έως και 15 υποκαταστήματα. Με 
άμεσο κλείσιμο και διακοπή της λειτουργίας τους απειλούνται τα υποκαταστήματα 
στις εξής περιοχές:  

• Bergisch-Gladbach (Saturn) 
• Düsseldorf-Flingern (Saturn) 
• Köln-Chorweiler (Media Markt) 
• Essen-Steele (Saturn) 
• Fürth (Saturn) 
• Gelsenkirchen-Buer (Saturn) 
• Göttingen (Saturn) 
• Herford (Saturn) 
• Münster (Saturn) 
• Siegburg (Saturn) 

 
Δεν είναι γνωστό ποια άλλα υποκαταστήματα εξακολουθούν να βρίσκονται 
αντιμέτωπα με την πιθανότητα κλεισίματος. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή 
του ομίλου, κ. Florian Wieser, η λύση του κλεισίματος και της διακοπής λειτουργίας 
αρκετών υποκαταστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ιδιαίτερα σκληρές 
συνθήκες που επικρατούν στον επιχειρηματικό κόσμο λόγω της υγειονομικής κρίσης 
της πανδημίας. Στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότερα υποκαταστήματα, αλλά θα είναι 
μικρότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ομιλος σχεδιάζει νέες μορφές 
καταστημάτων που απαιτούν λιγότερο χώρο με επιλεγμένη ποικιλία και ψηφιακή 
σύνδεση, προκειμένου ληφθεί υπόψη η αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς. 
Επιπλέον, θα μπορούσαν να υπάρχουν καταστήματα με μικρά ηλεκτρονικά είδη, για 
παράδειγμα σε μεγάλες υπεραγορές.  
 
Για την εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής ο Ομιλος προχωρά σε μείωση του 
αριθμού των λειτουργούντων υποκαταστημάτων με απώτερο στόχο τη μείωση του 
κόστους ενοικίασης. Τα καταστήματα σε μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα πρόκειται να 
επηρεασθούν ιδιαίτερα. Ο ελεύθερος χώρος θα μπορούσε επίσης να εκμισθωθεί σε 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως η Telekom, η Vodafone ή η O2. Η 
υγειονομική κρίση της πανδημίας επιβαρύνει ήδη τον Ομιλο, όπως και πολλές άλλες 
επιχειρήσεις. Παρόλο που η εταιρεία πώλησης ηλεκτρονικών ειδών κατάφερε να 
αυξήσει τις πωλήσεις της το προηγούμενο τρίμηνο κατά 8% στα 4,4 δις € κυρίως σε 
καταστήματα εξωτερικού, όπως σε Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία καθώς και στην 
άνθηση του διαδικτυακού εμπορίου. 
 
Όμως ο Ομιλος διολίσθησε  βαθύτερα στη ζώνη των λειτουργικών δαπανών. Οι 
προσαρμοσμένες λειτουργικές ζημίες (Ebit-Earnings Before Interest and Taxes) 
αυξήθηκαν από 45 εκατομμ. € την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι σε 93 εκατομμ.€. Το 
τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημίες 67 εκατομμ. €. Η δραστηριότητα του Ομίλου 
αναμένεται να έρθει αντιμέτωπη και με νέες προκλήσεις, πέραν των αρνητικών 
επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας, όπως η είσοδος που σχεδιάζεται για την αγορά 
της Γερμανίας, Ολλανδικής αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Τα 
περισσότερα δημοσιεύματα καταλήγουν στην επισήμανση του γεγονότος ότι οι 
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περισσότερες των γερμανικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως τομέως στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, υπέφεραν ιδιαίτερα από το πολύμηνο κλείσιμο των 
καταστημάτων τους που σχετίζεται ακριβώς με τη κρίση της πανδημίας.  
 
 
 
 
 
 
 
       Ο Προϊστάμενος  
 
 
                Θεόδωρος Ξυπολιάς  
                                          Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  

        
          

 
 
 
 
 
 


