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ΘΔΜΑ: Έξεπλα DIHK ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο πξώησλ πιώλ θαη ηα εκπόδηα ζηελ
ηξνθνδνζία αγνξάο ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ
Σχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Γεξκαληθή Έλσζε Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ
Δπηκειεηεξίσλ (DIHK) θαηά ην δηάζηεκα 22 Ινπιίνπ έσο 9 Απγνχζηνπ 2021 ζε δείγκα 3.000
γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζηε Γεξκαλία φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ, ην 83% εμ απηψλ αλαθέξεη αχμεζε ηηκψλ ή πξνβιήκαηα ζηελ παξάδνζε πξψησλ
πιψλ, ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ, ελψ κάιηζηα ην 53% δελ αλακέλεη βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο κέρξη ην 2022. Σρνιηάδνληαο ην βαζηθφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ν Γ/ληεο
Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Έλσζεο (DIHK) θ. V. Treier, ππνγξάκκηζε φηη ε έιιεηςε πξψησλ
πιψλ θαη ηα ζεκεηνχκελα πξνβιήκαηα ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ
λα επεξεάδνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαη λα εκπνδίζνπλ, έηζη, ηε
δηαδηθαζία αλάθακςήο ηεο κεηά ηελ παλδεκία.
Γξάθεκα 1: Διιείςεηο ή θαζπζηεξήζεηο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ πξώησλ πιώλ, ελδηάκεζσλ
πξντόλησλ θαη αγαζώλ

Φάιπβαο

49%

Γηάθνξα ελδηάκεζα πξντφληα

41%

Πιαζηηθφ

41%

Ξχιν

25%

Αινπκίλην

24%

Άιιεο πξψηεο χιεο

24%

Φαιθφο
Ππξίηην
Κνβάιηην, Λίζην, Νηθέιην, Γξαθίηεο

19%
6%
5%
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Πην ζπγθεθξηκέλα ε πιεηνςεθία (85%) ησλ παξαγσγψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ βηνκεραληψλ
κεηάιισλ αλαθέξεη φηη αληηκεησπίδεη ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πξνκήζεηα ράιπβα, ελψ
ζεκαληηθέο είλαη θαη νη θαζπζηεξήζεηο ή/θαη νη ειιείςεηο, νη νπνίεο ζεκεηψλνληαη γηα
αινπκίλην. Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο αλαθέξεη, επίζεο ζε πςειά πνζνζηά, ειιείςεηο
δηαζεζηκφηεηαο θαη απμεκέλεο ηηκέο γηα ράιπβα (72%), μχιν (46%) θαη πιαζηηθά (46%).
Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ βηνκεραληψλ απηνθηλήησλ, φπνπ επηπιένλ
ησλ αλσηέξσ, νη εκηαγσγνί αλαθέξνληαη κεηαμχ ησλ πξντφλησλ κε ηε κεγαιχηεξε
έιιεηςε. Τν 43% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο ρεκηθήο
βηνκεραλίαο αλαθέξεη ηα πιαζηηθά, ηηο ρεκηθέο πξψηεο χιεο θαη ελδηάκεζα πξντφληα απηψλ
σο αλεπαξθψο δηαζέζηκα, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, αλαθέξεη,
ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο ηξνθίκσλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.

Γξάθεκα 2: Αηηίεο γηα ηηο ζεκεηνύκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε πξντόλησλ θαη ηηο
ζπλαθόινπζεο απμήζεηο ηηκώλ θαηαλαισηή

Απμαλφκελε δήηεζε/κεησκέλε ηθαλφηεηα παξαγσγήο

70%

Μεηαθνξηθά πξνβιήκαηα

53%

Απνηπρίεο ζηε παξαγσγή

51%

Μέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο

12%

Άιινη ιφγνη

10%

Γηάθνξα

9%
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Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζην γξάθεκα 2, σο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηηο ειιείςεηο ζε πξψηεο
χιεο, αλαθέξεηαη ε απμεκέλε δήηεζε θαη, παξάιιεια, ε εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ
εμειίμεσλ ηεο παλδεκίαο ζε παγθφζκην επίπεδν κεησκέλε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα. Μία ζηηο
δχν γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο αλαθέξεη φηη νη ζεκεηνχκελεο θαζπζηεξήζεηο θαη ε απμαλφκελε
ζπκθφξεζε ζε ζεκαληηθνχο δηακεηαθνκηζηηθνχο θφκβνπο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε αηηία
ειιείςεσλ πξψησλ πιψλ, ελψ νη παγθφζκηεο αλαηαξαρέο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην πξφζθαην
θιείζηκν ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ θηλεδηθνχ ιηκέλα Nigbo επεξεάδεη ήδε ηηο γεξκαληθέο
επηρεηξήζεηο, κε ην 88% εμ απηψλ λα αληηκεησπίδνπλ επί ηνπ παξφληνο πςειφηεξεο ηηκέο
αγνξάο πξψησλ πιψλ ή ελδηάκεζσλ πξντφλησλ (βλ. γράυημα 3).
Γξάθεκα 3: Δπηπηώζεηο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ από ηηο ειιείςεηο πξώησλ
πιώλ θαη ηα εκπόδηα ζηελ ηξνθνδνζία αγνξάο
Υςειφηεξεο ηηκέο αγνξάο πξψησλ πιψλ

88%

Μεγαιχηεξνη ρξφλνη αλακνλήο

73%

Έμνδα ζρεδηαζκνχ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ

60%

Απψιεηεο ζην ηδίξν

43%

Με εμππεξέηεζε πθηζηακέλσλ παξαγγειηψλ

42%

Γηαθνπή ή/θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο

26%

Απφξξηςε λέσλ παξαγγειηψλ
Γηάθνξα
Κακία Δπίπησζε

17%
4%
1%

Πηγή: Έρεσνα DIHK, Αύγοσστος 2021

Η αλαδήηεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη ε κεηαθχιηζε ηνπ ελδηάκεζνπ θφζηνπο ζηηο ηηκέο
θαηαλαισηή απνηεινχλ αλαγθαία κέηξα απφ πιεπξάο γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ
λα κελ απεηιεζεί ε επηβίσζή ηνπο. Δμάιινπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην 43% εθ ησλ
εξσηεζεηζψλ εηαηξεηψλ θαηαγξάθνπλ, ήδε, ζεκαληηθέο απψιεηεο ηνπ ηδίξνπ ηνπο, ελψ 1 ζηηο 4
επηρεηξήζεηο ζρεδηάδεη ζην εγγχο κέιινλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή αθφκα θαη ηελ παχζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο.

Γξάθεκα 4: Μέηξα πνπ ιακβάλνπλ ή ζρεδηάδνπλ λα ιάβνπλ νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ζεκεηνύκελσλ ζηελ ηξνθνδνζία πξνβιεκάησλ

Μεηαηφπηζε ηεο αχμεζεο ζηηο ηηκέο θαηαλαισηή

67%

Αλαδήηεζε λέσλ/πξφζζεησλ δηαλνκέσλ

64%

Αχμεζε απνζεκάησλ πξψησλ πιψλ ή ελδηάκεζσλ
πξντφλησλ

57%

Δηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ πξψησλ πιψλ ή ελδηάκεζσλ
πξντφλησλ ζηελ παξαγσγή

17%

Αλαπξνζαξκνγέο πξνζσπηθνχ

17%

Μεηαηφπηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο παξαγσγήο ζε λέα
ηνπνζεζία

Πηγή: Έρεσνα DIHK, Αύγοσστος 2021

8%

Καλέλα κέηξν

4%

Γηάθνξα

4%

