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ΘΔΜΑ: Μείωζη ηηρ οικονομικήρ παπαγωγήρ και αύξηζη ηηρ ανεπγίαρ ζηη ΓεπμανίαΔνθαππςνηικά ζηοισεία για ηην ποπεία ηος καηαζκεςαζηικού κλάδος ζηη σώπα
Σύκθσλα κε ην Ιλζηηηνύην Εξεπλώλ ηεο Handelsblatt ν δείθηεο θαηαλαισηηθνύ θιίκαηνο ζηε Γεξκαλία,
ν νπνίνο αλέθακςε ειαθξώο (+0,1%) θαηά ην δ΄ ηξίκελν 2020, αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί θαηά ην α΄
ηξίκελν 2021. Απηό θαηαδεηθλύεη ην βαξόκεηξν θαηαλάισζεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ γηα ηνλ Φεβξνπάξην,
ζύκθσλα κε ην νπνίν ν δείθηεο θαηαλαισηηθνύ θιίκαηνο ππνρώξεζε ηνλ Ιαλνπάξην η.έ. θαη αλήιζε ζην
ρακειόηεξν επίπεδό ηνπ από ηνλ Ινύλην ηνπ 2020 (ζ.ζ. 94,36 κνλάδεο). Η ειαθξά άλνδνο ηνπ ελ ιόγσ
δείθηε πνπ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηνλ Δεθέκβξην 2020, απνδίδεηαη θπξίσο ζηα θνξνινγηθά κέηξα πνπ
έρεη ζεζπίζεη ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, ππξήλα ησλ νπνίσλ απνηέιεζε θαηά ην β΄ εμάκελν 2020, ε
πξνζσξηλή κείσζε ηνπ ΦΠΑ (κείσζε ηνπ θαλνληθνύ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή από 19% ζε 16% θαη ηνπ
κεησκέλνπ ζπληειεζηή από 7% ζε 5%).
Τν 2020 ε νηθνλνκηθή παξαγσγή ζηε Γεξκαλία ζπξξηθλώζεθε θαηά 5%, ελώ ζύκθσλα κε ηα κέρξη
ζηηγκήο δεδνκέλα ην Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο (DIW) αλακέλεη κείσζε ηεο
νηθνλνκηθήο παξαγσγήο γηα ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2021 θαηά 3%. Η επαλαθνξά ησλ θνξνινγηθώλ
ζπληειεζηώλ θαη ε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λένπ θόξνπ επί ησλ εθπνκπώλ CO2, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηηο αξρέο
ηνπ έηνπο ζε αύμεζε ησλ ηηκώλ, θαζώο θαη ηα ζπλερηδόκελα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ
ιηαλεκπνξίνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνύ θαηά 1% ηνλ Ιαλνπάξηνπ η.έ.,
ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη (ζηνηρεία Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο).
Σύκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ε γ/νηθνλνκία αλέθακςε ειαθξά ην δ΄ ηξίκελν
ηνπ 2020 (+0,1%), ζε ζύγθξηζε κε ην γ΄ ηξίκελν 2020. Ππιώλαο ζηήξημεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο
θαηά ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2020 παξέκεηλε ε ηζρπξή εμαγσγηθή βηνκεραλία, νη επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
θαηαζθεπώλ θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζε νηθνλνκηθέο θαη
άιιεο θξίζεηο. Κξίζηκν, σζηόζν, παξακέλεη ην επόκελν δηάζηεκα κε ηνπο νηθνλνκνιόγνπο λα
ζεκεηώλνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ αλνηρηώλ.
Όπσο αλαθέξνπλ ζηα δειηία ηύπνπ ηνπο ε πιεηνςεθία ησλ θιαδηθώλ ελώζεσλ ηεο ρώξαο αλακέλεη όηη
εληόο ηνπ έηνπο αξθεηέο Μκεπηρεηξήζεηο ζηε Γεξκαλία ζα παγώζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, κε ηηο
πξώηεο εθηηκήζεηο λα αλαθέξνπλ κέρξη θαη 50.000 πησρεύζεηο έσο ην ηέινο ηνπ 2021. Φαξαθηεξηζηηθό
είλαη όηη ην ιηαλεκπόξην ξνύρσλ/ππνδεκάησλ θαη κόδαο αλακέλεηαη ηνπο επόκελνπο κήλεο λα αιιάμεη
ξηδηθά, θαζώο ε παλδεκία έρεη επί ηεο νπζίαο εδξαηώζεη ηελ ηάζε γηα online αγνξέο. Σύκθσλα κε έξεπλα
ε νπνία εθπνλήζεθε από ηελ KPMG θαη ην Ιλζηηηνύην Ληαληθήο Αγνξάο (EHI), ην ήκηζπ ησλ αγνξώλ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε κόδα θαη ηνλ ξνπρηζκό ζηε Γεξκαλία, ζα δηελεξγείηαη δηαδηθηπαθά έσο ην 2030.
Η κείσζε δε ησλ θπζηθώλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πώιεζεο, ελδέρεηαη λα αιιάμεη ζεκαληηθά θαη ηελ
εηθόλα ησλ αζηηθώλ θέληξσλ.
Οη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ ζηήξημεο πξνο ηηο ΜκΕ θαζώο θαη ηα
ζπλερηδόκελα κέηξα πεξηνξηζκνύ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, όπσο ήηαλ
αλακελόκελν, επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, όπνπ θαηαγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά κεηά
ην 2009 αύμεζε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ. Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Υπεξεζίαο
Απαζρόιεζεο (BA) ην πνζνζηό αλεξγίαο απμήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην η.έ. θαηά 7% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ
Δεθέκβξην 2020 θαη θαηά 19,5% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη.

Αληηκέησπνο κε ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο, θαίλεηαη όηη βξίζθεηαη θαη έλαο ππιώλαο ζηήξημεο ηεο
γ/νηθνλνκίαο, ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο, ηνπ νπνίνπ νη θαιέο επηδόζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ελ κέζσ ηεο
παλδεκίαο (ζπλνιηθόο θύθινο γηα ην 2020 εξγαζηώλ € 139,6 δηζ.), δελ ζηάζεθαλ αξθεηέο γηα λα επηηύρεη
ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηνπο ζηόρνπο πνπ είρε ζέζεη γηα αύμεζε ησλ λεόδκεησλ δηακεξηζκάησλ
θαηά 1,5 εθ. έσο ηα ηέιε ηνπ 2020. Η απόθιηζε θαηά 300.000 δηακεξίζκαηα από ηνλ αξρηθό ζηόρν,
απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν θαη νη νπνίεο αλακέλεηαη λα ιεηαλζνύλ ην επόκελν δηάζηεκα δηα
κέζσ ηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ «Νόκνπ γηα Κηλεηνπνίεζε Φξήζεο Οηθνδνκηθήο Γεο», ν νπνίνο βαζίζηεθε
ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Εζληθήο Επηηξνπήο Οηθνδνκηθήο Γεο θαη ζα δηεπθνιύλεη ηνπο δήκνπο εθεμήο λα
παξέρνπλ άδεηεο δόκεζεο. Η ζεηηθή απηή εμέιημε επηζθξαγίδεη επί ηεο νπζίαο ηε δεθαεηή ζπλερόκελε
αύμεζε ησλ επελδύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν. Οη θαηαζθεπέο θαηνηθηώλ
αληηπξνζσπεύνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην (57%) ησλ επελδύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη απηή ηε ζηηγκή
ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ζε νιόθιεξε ηε ρώξα.

