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Ισχυρές ενδείξεις ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι σημαντικά περισσότεροι
Ισχυρές ενδείξεις ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή δανειολήπτες που ενώ μπορούν δεν αποπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους, είναι σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις έχουν οι τράπεζες.
Οπως προκύπτει από τις εσωτερικές έρευνες των τραπεζών, οι αποκαλούμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές
μπορεί να προσεγγίζουν το 30% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων, έναντι 20% που
ήταν οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις.
Όπως σημειώνει και η Καθημερινή, αυτό σημαίνει ότι, από τα 77,5 δισ. ευρώ –επιχειρηματικών, στεγαστικών
και καταναλωτικών δανείων– που δεν εξυπηρετούνται, περίπου τα 20 δισ. ευρώ αφορούν περιπτώσεις που
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οπως εκτιμούν, σχεδόν το 35% των επιχειρηματικών
δανείων αφορά περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών, ενώ στους ιδιώτες το αντίστοιχο ποσοστό πλησιάζει
το 25%.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν στην «Κ» ότι τα τελευταία χρόνια καλλιεργήθηκε συστηματικά κουλτούρααθέτησης, μια λογική τού «δεν πληρώνω», και πλέον το 75% των πολιτών δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του
είτε στις τράπεζες, είτε στη ΔΕΗ ή άλλους οργανισμούς, καθώς μέχρι τώρα πρακτικά δεν υπήρχαν επιπτώσεις.
Συνέχεια…
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Ωστόσο, η ενεργοποίηση
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φαίνεται πως αλλάζει δραστικά τη στάση των οφειλετών. Σύμφωνα με
στελέχη τραπεζών, πολλοί δανειολήπτες που μέχρι τώρα αδιαφορούσαν και δεν απαντούσαν στις πιέσεις για τη ρύθμιση των
υποχρεώσεών τους και απέρριπταν κάθε πρόταση σπεύδουν στις τράπεζες αναζητώντας λύσεις. Ελεύθερη επαγγελματίας με οφειλή
περίπου 550.000 ευρώ σε στεγαστικό και 18.000 ευρώ σε καταναλωτικό δάνειο σε μεγάλη τράπεζα, με εγγύηση για το στεγαστικό
τριώροφο ακίνητο στην Αττικής εμπορικής αξίας 350.000 ευρώ, που δεν είχε ανταποκριθεί σε όλες τις προσπάθειες επικοινωνίας από
την τράπεζα επί σειρά ετών, μόλις ενημερώθηκε για το πρόγραμμα πλειστηριασμού, ζήτησε η ίδια ραντεβού για την επομένη ημέρα και
προσκόμισε πλήρη φάκελο οικονομικών στοιχείων δεχόμενη πρόταση ρύθμισης. Εισοδηματίας σε τουριστικό νησί των Δωδεκανήσων
και με δηλωθέν εισόδημα της τάξης των 20.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000 ευρώ είχε ληξιπρόθεσμη οφειλή
σε τράπεζα ύψους 900.000 ευρώ (3 στεγαστικά και 4 καταναλωτικά δάνεια, εκ των οποίων τα 3 χωρίς εξασφαλίσεις), αρνούνταν κάθε
πρόταση ρύθμισης για την εξυπηρέτηση των δανείων, παρά το γεγονός ότι είχε υποθηκεύσει έναντι των οφειλών συγκρότημα 4
τουριστικών κατοικιών και 9 διαμερίσματα εμπορικής αξίας 1 εκατ. και 550.000 ευρώ αντίστοιχα. Στα τέλη Νοεμβρίου και υπό το
φάσμα του πλειστηριασμού, ο εισοδηματίας προχώρησε γρήγορα σε συμφωνία για τη ρύθμιση των οφειλών του.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, περιπτώσεις «εξαφανισμένων», όπως οι παραπάνω, οι οποίοι με την εκκίνηση των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών εμφανίζονται και «τρέχουν» να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους, καθημερινά πολλαπλασιάζονται. Και αυτό, τονίζουν,
παρά το γεγονός ότι ακόμα πολλοί δυσπιστούν για το κατά πόσον οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν πράγματι ξεκινήσει, ενώ άλλοι
ελπίζουν ότι σύντομα η διαδικασία θα διακοπεί και πάλι, όπως έχει συμβεί κατ’ επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια, που πρακτικά οι
πλειστηριασμοί είχαν «παγώσει». Μάλιστα, τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι στις ακτιβιστικές πρωτοβουλίες για τη ματαίωση των
πλειστηριασμών έχουν διεισδύσει κακοποιά στοιχεία, τα οποία αξιοποιούν μεγαλοοφειλέτες, προκειμένου να ακυρώσουν τους
πλειστηριασμούς.
Το 42% των αιτημάτων προστασίας δεν είναι δικαιολογημένο
Τα ευρήματα αυτά, τα οποία πολλαπλασιάζονται όσο περνάει ο χρόνος, δημιουργούν αισιοδοξία ότι τελικά οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές –ειδικά στα δάνεια ιδιωτών– μπορεί να είναι κατά πολύ περισσότεροι από όσο θεωρούνταν μέχρι τώρα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι περίπου 14,3 δισ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν δάνεια για τα οποία οι δανειολήπτες έχουν
αιτηθεί νομική προστασία, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και τα 3,3 δισ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια. Από τη μέχρι
τώρα δικαστική εξέταση των αιτημάτων προστασίας προκύπτει ότι 42% δεν είναι δικαιολογημένα (αν και πολλές αιτήσεις
απορρίπτονται για τυπικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους). Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές, σημειώνουν στελέχη τραπεζών, τότε
αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να κερδηθεί η «μάχη» για την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
πιστωτικών ανοιγμάτων. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θεωρούνται το πλέον κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των
στρατηγικών κακοπληρωτών, ενώ η ΕΚΤ έχει ζητήσει τη διενέργεια τουλάχιστον 3.000 πλειστηριασμών έως τον Απρίλιο προκειμένου
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία τους.
Με έσοδα από μερίσματα 1 εκατ. θέλει κούρεμα δανείου
Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη διόγκωση των στρατηγικών κακοπληρωτών έχουν και οι τράπεζες, καθώς αποφεύγοντας να
ασκήσουν νομικές ενέργειες, παγιώνεται η αντίληψη ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση αν σταματήσει κανείς να αποπληρώνει το δάνειό
του. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη δημιουργία των στρατηγικών κακοπληρωτών φέρει το πολιτικό προσωπικό, που με άφθονες
υποσχέσεις ευνοϊκής μεταχείρισης ή και διαγραφής υποχρεώσεων (σεισάχθεια κ.ά.), οριζόντιες ρυθμίσεις όπως ο νόμος Κατσέλη,
εκμεταλλεύθηκε τη συγκυρία για μικροπολιτικά οφέλη.
Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί είδαν την κρίση ως ευκαιρία. Επιχειρηματίας που δεν είχε πληρώσει ευρώ από το 2010 για δάνειο μεγάλης
αξίας και είχε διακόψει κάθε επαφή με την τράπεζα, μετά τον πλειστηριασμό ακινήτου (που αποκτήθηκε από την ίδια τράπεζα)
κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση με μετρητά(!) του ακινήτου στην τιμή του πλειστηριασμού υπό τον όρο η τράπεζα να διαγράψει το
υπόλοιπο της αρχικής οφειλής. Αλλη τράπεζα, σε έλεγχο που πραγματοποίησε στους μετόχους μεγάλης εταιρείας που σχετικά πρόσφατα
βρέθηκε σε αδιέξοδο λόγω υπερχρέωσης και κακής διαχείρισης, διαπίστωσε ότι ένας εκ των βασικών μετόχων μεταβίβασε σε στενό του
συγγενικό πρόσωπο υπερπολυτελές εξοχικό, σχεδόν 1.000 τ.μ. που διαθέτει εσωτερική πισίνα. Φυσικό πρόσωπο, πελάτης μεγάλης
τράπεζας, στα χρόνια της ευφορίας είχε δανειστεί 4 εκατ. ευρώ και τα οποία επένδυσε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Λεωφόρο
Ποσειδώνος. Παρά τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, τις υψηλές καταθέσεις αλλά και τη συμμετοχή του σε πολλές επιχειρήσεις –μεταξύ
αυτών και σε μεγάλη βελγική σοκολατοβιομηχανία (που αποδίδει ετήσιο μέρισμα άνω του 1 εκατ. ευρώ), δεν αποπληρώνει εδώ και
χρόνια το δάνειο που είχε λάβει απαιτώντας μεγάλο «κούρεμα». Μικροβιολόγος με οφειλές σε τράπεζα 3 εκατ., μηναίο εισόδημα 5.000
ευρώ και μεγάλη ακίνητη περιουσία (κατοικίες σε Κηφισιά και Διόνυσο) δεν εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του επικαλούμενος τα υψηλά
μηνιαία έξοδα διαβίωσης εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά αφορούν δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων για τα παιδιά του. Ιδιωτικός
υπάλληλος 45 ετών, με οφειλές περίπου 5.500 ευρώ και καταθέσεις προθεσμίας 80.000 ευρώ έχει πετύχει προσωρινή διαταγή, μέσω του
νόμου Κατσέλη, η οποία ορίζει να καταβάλει 80 ευρώ μηνιαίως, ενώ η υπόθεσή του έχει δικάσιμο το... 2027. Ζευγάρι ιατρών με μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα 8.000 ευρώ και οφειλές σε καταναλωτικά δάνεια 130.000 ευρώ δεν πληρώνουν ευρώ, επικαλούμενο τη μείωση
των εισοδημάτων τους (από 12.000 μηνιαίως σε 8.000 ευρώ) και επιμένουν το ζήτημα να εξεταστεί μέσω της δικαστικής οδού (νόμος
Κατσέλη), με δικάσιμο το... 2021! Δανειολήπτης που είχε προχωρήσει σε ρύθμιση για το στεγαστικό του δάνειο, λίγους μήνες μετά τη
ρύθμιση σταμάτησε εκ νέου να το εξυπηρετεί. Οταν η τράπεζα επικοινώνησε για να δει τον λόγο της νέας αθέτησης, ο δανειολήπτης
σημείωσε ότι προχώρησε στην αγορά αυτοκινήτου και γι’ αυτό δεν θα μπορεί να πληρώνει για 18 μήνες το στεγαστικό. Στρατιωτικός με
οφειλές περίπου 20.000 ευρώ ζήτησε προστασία παρά το γεγονός ότι διατηρούσε καταθέσεις προθεσμίας 150.000 ευρώ και τις οποίες δεν
δήλωσε στο δικόγραφο. Ιδιοκτήτης 30 ακινήτων με οφειλές 750.000 ευρώ έκανε αίτηση για να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη,
εξασφαλίζοντας για 3 χρόνια προστασίας από την τράπεζα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τα ευρωπαϊκά σχέδια ενός αισιόδοξου προέδρου
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουελ Μακρόν θέλει να αποδείξει το 2018 ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Θέλει να επιβραδύνει την
άνοδο των ακροδεξιών λαϊκιστών και να δωσει στην ευρωπαϊκή ιδέα με νέα ζωή. Χρειάζεται υποστήριξη - από τη Γερμανία γράφει η
εφημερίδα Handelsblatt
Ο Γάλλος Πρόεδρος γιόρτασε τα 40α γενέθλιά του λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μπαίνοντας έτσι σε μια καθοριστική δεκαετία της ζωής
του. Ο γάλλος πρόεδρος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι λάθος και είναι στο σωστό δρόμο. Έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τη Γαλλία και
για το επόμενο έτος σχεδιάζει να κάνει το ίδιο με την Ευρώπη. Επωφελείται επίσης από το κενό ισχύος που δημιούργησε η καγκελάριος
Άνγκελα Μέρκελ από το δύσκολο σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία.
Το αμερικανικό περιοδικό "Time" πρόσφατα εδωσε στον Μακρον τον τίτλο του "μελλοντικού ηγέτη της Ευρώπης", για το
Handelsblatt, είναι η "προσωπικότητα του έτους 2017" . Το βρετανικό περιοδικό "The Economist" χαρακτήρισε τη Γαλλία ως "Χώρα
της Χρονιάς 2017" χάρη στον Μακρον.Το περιοδικό εξήρε τις μεταρρυθμίσεις του στη χώρα του και έγραψε ότι έδωσε ελπίδα. Το 2012,
το ίδιο περιοδικό αποκαλούσε τη Γαλλία ως την «ωρολογιακή βόμβα στην καρδιά της Ευρώπης».
Στο νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει υποσχεθεί ο Μακρον για την Ευρώπη, βασίζεται στη Μέρκελ. "Θέλουμε να δώσουμε νέα δύναμη στην
ΕΕ, να της δώσουμε μια νέα δυναμική, η Γαλλία χρειάζεται σταθερή Γερμανία", ανέφερε ο γαλλος προεδρος Αλλά ενώ η καγκελάριος
είναι αποδυναμωμένη και εξακολουθεί να εργάζεται για τη μελλοντική της κυβέρνηση, ο Μακρον κοιταζει μπροστά.
Δεν θέλει πλέον να είναι το παράρτημα , αλλά ένας ισότιμος εταίρος - ή ακόμα περισσότερο. Είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη
Γαλλία, έχει προωθήσει τις πρώτες μεταρρυθμίσεις του αρκετά εύκολα και ακόμη και στις δημοσκοπήσεις έχει ξαναβρεί πάλι τη
δυναμική του
Ο Μακρον ανήγγειλε τα σχέδια αναδιοργάνωσής της ΕΕ με δύο ομιλίες στο Παρίσι Σορβόννη και την Αθήνα μπροστά στην Ακρόπολη.
Η ενέργειά του θαυμάστηκε παντού, ακόμα και στη Γερμανία. Θέλει έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης με το δικό της υπουργο
Οικονομικων .
Στη Γερμανία, η διαγραφη χρέους είναι εκτός συζήτησης, η απόρριψη είναι μεγάλη. Επίσης, οι αλλαγές στις συμβάσεις δεν είναι
ευπρόσδεκτες.
Αλλά ο Μακρον Θέλει να δωσει στην Ευρώπη περισσότερη ζωή. Η άνοδος των ακροδεξιών λαϊκιστών έχει δείξει ότι η Ευρώπη έχει
καταστεί μη δημοφιλής σε πολλούς, η φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αλλά οι παθιασμένες ομιλίες του
δημιούργησαν ήδη μια νέα διάθεση. Ξέρει ότι συχνά έρχεται πρώτα σε συνώνυμα σύμβολα.
O Mακρόν θέλει να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα
Τα θέματα που προωθεί ο Μακρόν ξεπερνούν κατά πολύ το ζήτημα του προϋπολογισμού. Στην πολιτική ασφαλείας, την πολιτική της
ΕΕ για τους πρόσφυγες, υπάρχουν ήδη ομοιότητες μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Τα σύνορα θα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα
και οι πρόσφυγες θα πρέπει να ελέγχονται ήδη στις χώρες διέλευσης, οι παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να επιστρέφουν στις χωρες
τους Ακόμη και με την καλύτερη κατανομή των προσφύγων στην Ευρώπη, Μακρόν και Μέρκελ συμφωνούν, αυτό δεν συμβαίνει όμως
ανάμεσα στη Μέρκελ και την Ολλανδία, η οποία απορρίπτει την κατανομή των ποσοστώσεων στην Ευρώπη. Ο Γάλλος πρόεδρος επίσης
πιέζει για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης . Γίνεται σαφές ότι η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της
Γαλλίας. Ο Jean-Dominique Giuliani, πρόεδρος του Ιδρύματος Robert Schuman, πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική έχει παραμεληθεί
στο παρελθόν, «ο Μακρόν ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη στην Ευρώπη.» Ο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής του είναι να είναι σε θέση
η ΕΕ να ανταγωνιστεί με άλλες παγκόσμιες δυνάμεις. Ο Τζουλιανί πιστεύει ότι το Παρίσι, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες θα
συμφωνήσουν επειδή θέλουν βασικά το ίδιο πράγμα: τον δημοκρατικό έλεγχο στην ΕΕ.
Ο Mακρόν έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η ΕΕ με περισσότερη δημοκρατία. Οι πολίτες από όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ερωτούνται για το πώς φαντάζονται την Ευρώπη. Και αυτή η έρευνα θα πρέπει να ξεκινήσει το
συντομότερο δυνατόν το επόμενο έτος, εάν οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να συμμετάσχουν, μπορεί επίσης να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι
πολίτες.Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο σημείο. Ο Μακρον τασσεται επίσης υπέρ μιας μεγαλυτερης συνεργασίας στην
Ευρώπη σε όλους τους τομείς, όπως η εκπαιδευτική πολιτική. Πάνω απ 'όλα, θέλει ομως μια ισχυρή Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ και της
Κίνας. Θεωρεί απαραίτητο για την Ευρώπη να επιδείξει ακόμη μεγαλύτερη ενότητα στις διεθνείς συγκρούσεις και να συντονίσει
καλύτερα τις χώρες μέλη. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένα είδος παγκόσμιας δύναμης. Ο Μακρον επιθυμεί περισσότερη Ευρώπη,
περισσότερη αίσθηση της Ευρώπης και όχι μόνο αναδιανομή του χρέους. Και για αυτό το σχέδιο χρειάζεται τη Μέρκελ ως ισχυρό
συνεργάτη, ο ίδιος λέει ότι: «Δεν θέλω να είμαι ηγέτης της Ευρώπης, αλλά ηγέτης».
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Μεγάλη αισιοδοξία για τη γερμανική οικονομία το 2018
Πάνω από τα δύο τρίτα των γερμανικών επιχειρηματικών συνδέσμων που συμμετείχαν στην ετήσια
δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας IW αναμένουν αύξηση της παραγωγής το νέο έτος.
Οι εκπρόσωποι της γερμανικής οικονομίας ατενίζουν με μεγάλη αισιοδοξία το 2018. Περισσότερα από τα δύο

τρίτα των επιχειρηματικών συνδέσμων που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας δημοσκόπησης του
προσκείμενου στους γερμανούς εργοδότες Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας IW αναμένουν αύξηση της
παραγωγής τους τη νέα χρονιά. Η ανοδική τάση επεκτείνεται σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρηματικών κλάδων
και εμφανίζεται πιο ανθεκτική λόγω των βελτιωμένων συγκριτικά με πέρυσι προοπτικών στα πεδία των
επενδύσεων και της απασχόλησης.
Ακόμη και οι οικονομολόγοι δεν κρύβουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη τους εντυπωσιάζει. Ο επικεφαλής του IW
Μίχαελ Χούτερ επισήμανε στην DW ότι «ως οικονομολόγος τρίβω λιγάκι τα μάτια μου από έκπληξη. Άσχετα
αν τοποθετήσει κανείς την αρχή της ανάκαμψης το 2011, μετά τη βαριά κρίση, ή το 2013, μετά από μια μικρή
φάση εξασθένησης, πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια μακρά ανάκαμψη, μια από τις μεγαλύτερες σε
διάρκεια ανοδικές πορείες που παρατηρούμε στη γερμανική αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία».
Σύμφωνα με τον Μίχαελ Χούτερ, 26 από τους 48 επιχειρηματικούς συνδέσμους που ρωτήθηκαν από το
ινστιτούτο του κάνουν λόγο για βελτιωμένη οικονομική συγκυρία σε σχέση με πέρυσι. 20 σύνδεσμοι αξιολογούν
την κατάσταση ακριβώς όπως και έναν χρόνο πριν. Μόλις δύο σύνδεσμοι κάνουν λόγο για επιδείνωση της
οικονομικής τους κατάστασης: η βιομηχανία τροφίμων εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού και του
αυξανόμενου κόστους και οι συνεταιριστικές τράπεζες της Γερμανίας λόγω των εξαιρετικά χαμηλών
επιτοκίων.
Πολλοί θετικοί παράγοντες αλλά και μια έλλειψη
Εξηγώντας τη συνολικά βελτιωμένη εικόνα ο Μίχαελ Χούτερ επισημαίνει ότι «έχουμε έναν συνδυασμό
αρκετών θετικών παραγόντων. Η παγκόσμια οικονομία, για την οποία υπήρχε τους τελευταίους 24 μήνες μια
αμφιβολία λόγω προβλημάτων στην ανατολική Ασία και των εξελίξεων στις ΗΠΑ, αποδείχθηκε ανθεκτική.
Παρομοίως και η Ευρώπη. Οι χώρες της κρίσης βρίσκονται σε μια αισθητά ανοδική τάση και όλοι οι δείκτες
που αφορούν το σύνολο της οικονομίας στην ευρωζώνη βρίσκονται πάλι στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν
από την κρίση χρέους».
Παρά την εξαιρετικά θετική οικονομική συγκυρία, το Ινστιτούτο IW καταγράφει και μια αρνητική πτυχή. Το
ένα τρίτο των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι επιβαρύνονται υπέρ του δέοντος προκειμένου να
καλύψουν \τις αυξημένες ανάγκες της παραγωγής. Τα δύο τρίτα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θεωρούν ότι
η αιτία της υπερβολικής επιβάρυνσης είναι η έλλειψη καταρτισμένου εργατικού δυναμικού. Ένα πρόβλημα που
έχει επανειλημμένα υπογραμμιστεί από ειδικούς και παράγοντες της γερμανικής οικονομίας.
Deutsche Welle
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