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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΟΟΜΜΟΟΠΠΟΟΝΝΓΓΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΔΔΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  &&  

ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΟΟΓΓΔΔΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΔΔ  ΥΥΔΔΔΔΙΙ    

   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 2018 και 2019 

Εηζεξρόκελε κε «θεθηεκέλε αλαπηπμηαθή ηαρύηεηα» ζην 2018, ε γεξκαληθή νηθνλνκία 

αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη ηε δπλακηθή ηεο πνξεία θαη ην ηξέρνλ έηνο, ζύκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκνιόγσλ. 

Η Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (Destatis), θαηά πάγηα ηαθηηθή, ζπγθέληξσζε θαη ζπλέθξηλε 

ηηο πξνβιέςεηο ζεηξάο Δηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Ιλζηηηνύησλ, ζρεηηθά κε ηηο 

επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018, νη νπνίεο θπκαίλνληαη κεηαμύ 1,9% 

(πξνβιέςεηο Οκνζπνλδηαθήο Κπβεξλήζεσο) θαη 2,6% (Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ 

Μνλάρνπ/Ifo), κε ηνλ «εκπεηξηθό» κέζν όξν ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ λα θηλείηαη πεξί ην 

2,2%. Σηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη νη πξνβιέςεηο ηεο Deutsche Bank, ε νπνία αλακέλεη ε 

αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΕΠ ην 2018 λα θπκαλζεί πεξί ίδηνλ επίπεδνλ ηνπ 2017. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 

Πποβλέψειρ Γιεθνών Οπγανισμών/Ινστιτούτων για το πςθμό ανάπτςξηρ 2018 
 

 
Πεγή: Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

 

Κηλεηήξην κνριό ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2018 αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε αύμεζε ησλ 

επελδύζεσλ ζε θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό, ε νπνία ππνθηλείηαη, ηόζνλ από ηελ αύμεζε ηεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δήηεζεο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά, όζνλ θαη από ηελ αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άλνδν ησλ κηζζώλ, βαζηθώλ παξαγόλησλ, ζεκεησηένλ, 

ππνδαύιηζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Πεξαηηέξσ ώζεζε αλακέλεηαη λα πξνζηεζεί θαη 

από ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε δπλακηθή πνξεία ηεο νπνίαο, επί δεθαεηία θαη πιένλ, νδεγεί ζηνλ 

ραξαθηεξηζκό σο «γεξκαληθό εξγαζηαθό ζαύκα». 
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Παξάιιεια, επλντθό δηαγξάθεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο θαη ην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, 

κε ζεηηθά κελύκαηα από ηελ αλάπηπμε ζε Επξσδώλε θαη ΕΕ-28, όπνπ νη επηπηώζεηο ηνπ 

Brexit πξνο ην παξόλ «απνξξνθνύληαη» νκαιώο, ελώ ε αζηάζκεηε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο 

Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε αλάδπζε πξνζηαηεπηηζκώλ δελ θαίλεηαη –επί ηνπ παξόληνο- 

λα νδεγεί ζε γεληθεπκέλν Επξσ-Αηιαληηθό εκπνξηθό «πόιεκν». 

Καίηνη πξνθάιεζε δηάρπηε αλεζπρία, ε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζρεκαηηζκνύ Οκνζπνλδηαθήο 

Κπβέξλεζεο δελ θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ην 2018, θαζώο, ζύκθσλα κε ηνπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, πξώηηζην ξόιν ζηελ 

νηθνλνκηθή «ςπρνινγία» δηαδξακαηίδεη ε πνιηηηθή θαη όρη ε θπβεξλεηηθή αζθάιεηα. 

Αληηζέησο, σο ζεκαληηθόηεξε πεγή θηλδύλνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη, 

από πνιινύο εηδηθνύο, ε θαηαγξαθόκελε αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζιάβνπλ 

εηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό, ζπλεπεία ηνπ ιίαλ πςεινύ επηπέδνπ απαζρόιεζεο, γεγνλόο 

πνπ επεξεάδεη ηελ απόδνζε (παξαγσγή) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην κηζζνινγηθό θόζηνο. Η 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ζε επίπεδν «πιήξνπο εμαληιήζεσο ησλ παξαγσγηθώλ ηθαλνηήησλ» 

(full capacity) εγθπκνλεί, δπλεηηθά, θίλδπλν «ππεξζέξκαλζεο», ν νπνίνο ζα νδεγνύζε 

αλαπόθεπθηα ζε πθεζηαθή «δηόξζσζε». 

Σηηο θαζηεξσκέλεο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηνπ, ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Ελέξγεηαο (BMWi) εθηηκά όηη ην γεξκαληθό ΑΕΠ ζα «θιείζεη» ην έηνο κε αύμεζε 2,3%, 

παξά ηελ κηθξή θόπσζε πνπ δηαγηγλώζθεη ζηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο. Σεηξά δεηθηώλ, όπσο νη παξαγγειίεο ζηελ κεηαπνίεζε, ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή, ν θύθινο εξγαζηώλ ζην ιηαλεκπόξην ή ε ηδησηηθή δήηεζε ησλ 

λνηθνθπξηώλ εκθαλίδνπλ επηβξάδπλζε, ελώ ζρεηηθά ρακειά θηλείηαη θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

εκπηζηνζύλε. Σύκθσλα κε ην BMWi, σζηόζν, ε παξαηεξνύκελε επηβξάδπλζε είλαη 

θπζηνινγηθή, γηα κία νηθνλνκία πνπ θηλείηαη ζε αδηάιεηπηε ηξνρηά αλάπηπμεο επί 18 ζπλαπηά 

ηξίκελα, ελώ επηζεκαίλεη όηη νη πεξηζζόηεξνη καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο, παξά ηελ όπνηα επί 

κέξνπο ππνρώξεζε, επξίζθνληαη ζε επίπεδα πςειόηεξα ηνπ 2017. Ταπηόρξνλα, ώζεζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζδίδεη ν ηνκέαο ησλ εμαγσγώλ, όπνπ θαηά ην ηξίκελν Δεθεκβξίνπ 

2017/Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 2018 θαηαγξάθεηαη αύμεζε ησλ εμαγσγώλ (αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ) ηεο ηάμεσο ηνπ 1,0%, έλαληη ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ. Σύκθσλα κε 

ηελ ίδηα εθηίκεζε, ζεκαληηθόηεξε κειινληηθή πεγή θηλδύλσλ γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία 

απνηεινύλ νη αλαδπόκελεο ηάζεηο πξνζηαηεπηηζκνύ, πνπ απεηινύλ όρη κόλνλ λα αλαθόςνπλ 

ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ (αύμεζε 3,9% αληηζηνίρσο γηα 2018 θαη 

2019, ζύκθσλα κε πξνβιέςεηο ΔΝΤ θαη ΟΟΣΑ), αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εμαηξεηηθά 

επηζθαιέο θιίκα δηάρπηεο αβεβαηόηεηαο. 

Εληόο απηνύ ηνπ γεληθόηεξνπ πιαηζίνπ, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ην 2018, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο, ελώ ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε 

αλακέλεη ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο θαη ην 2019, κε αύμεζε ηνπ Αθαζαξίζηνπ Εζληθνύ 

Πξντόληνο θαηά 2,1%, έλαληη 2018. 

H γεξκαληθή νηθνλνκία απεδείρζε ηζρπξή ην 2016 θαη ζπλέρηζε λα θηλείηαη ζε ζεηηθή ηξνρηά, 

επηηπγράλνληαο κεγέζπλζε ηνπ ΑΕΠ 1,9%, έλαληη 1,7% ην 2015, παξά ηε ζπλερηδόκελε 

αξλεηηθή δηεζλή ζπγθπξία (Brexit, αιιαγή ζθπηάιεο ζηελ Πξνεδξία ησλ ΗΠΑ, εζηίεο 

εληάζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή), ηηο αζξόεο εηζξνέο πξνζθύγσλ, θαζώο θαη ηελ επηβξάδπλζε 

ηεο νηθνλνκίαο αλαδπόκελσλ αγνξώλ, όπσο ηεο Κίλαο. 
 


