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ΘΔΜΑ: Πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας της Γερμανίας το 2021
Αθήλνληαο πίζσ έλα νηθνλνκηθά ‘ηαξαρώδεο’ έηνο, νη ηειεπηαίεο αλαθνξέο θνξπθαίσλ
νηθνλνκηθώλ ηλζηηηνύησλ ηεο Γεξκαλίαο εθηηκνύλ όηη νη πξώηνη κήλεο ηνπ 2021 ζα είλαη
ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηα ηελ πνξεία ηεο γ/νηθνλνκίαο. Παξά ηελ αηζηνδνμία πνπ είρε επηθξαηήζεη
ζηα κέζα ηνπ 2020 γηα ζρεηηθά ηαρεία αλάθακςε κέρξη ηηο αξρέο η.έ., ζύκθσλα κε ηα πιένλ
πξόζθαηα δεδνκέλα θξίζηκνη ηνκείο ηεο γ/νηθνλνκίαο δελ αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα
επίπεδα ηεο πξν- θνξσλντνύ επνρήο έσο ηηο αξρέο ηνπ 2023.
Πορεία γ/ ΑΔΠ (ποσοστιαία μεταβολή) κατά τα έτη 2000-2020 και εκτιμήσεις έως το 2022
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Πηγή: Ινστιτούτο Δρεσνών Handelsblatt (HRI)

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ην Ιλζηηηνύην Έξεπλαο ηεο Handelsblatt (HRI) ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα ζα ζπλερίζεη λα βαίλεη κεηνύκελε θαη θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2021, νπόηε θαη
εθηηκάηαη όηη ζα θπκαλζεί θαηά 4% ρακειόηεξα από ην επίπεδν ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο,
θαηαγξάθνληαο ηζηνξηθό ρακειό. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Πξόεδξνο ηνπ HRI, θ.
Bert Rürup ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2020, ζεκάδηα ηεο νπνίαο ζα ζπλερίζνπλ θαη θαηά ην
2021 λα γίλνληαη αληηιεπηά ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζα
είλαη ειαθξώο κόλν κηθξόηεξε από εθείλε ηνπ 2009, νπόηε θαη ε γ/νηθνλνκία είρε θαηαγξάςεη
αληίζηνηρα ρακειέο επηδόζεηο. Ελδηαθέξνλ σζηόζν παξνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο αλαθνξάο
ηνπ HRI ην νπνίν ππεξζεκαηίδεη ππέξ ηεο αλάγθεο εζηίαζεο ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ
επηπηώζεσλ ηεο θξίζεο απηήο, ε νπνία δελ αλακέλεηαη λα μεπεξαζηεί παξά κόλν κε ηελ
εμάιεηςε ηεο παλδεκίαο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αλάθακςε δελ ζα είλαη ηόζν απιή όζν
ήηαλ πξηλ από κία δεθαεηία.

Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των σσστατικών στοιτείων τοσ γ/ΑΔΠ- εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη
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Δπιπτώσεις στον τομέα της απαστόλησης
Τν 2021 αλακέλεηαη λα είλαη κία κεηαβαηηθή ρξνληά θαηά ηελ νπνία ν ζπλδπαζκόο αθελόο
ηνπ πςεινύ πνζνζηνύ απνηακίεπζεο θαη αθεηέξνπ ηεο επηζηξνθήο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο ζα δώζεη ζεκαληηθή ώζεζε ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε κέρξη θαη ην
θαινθαίξη. Ωζηόζν νη πξνβιέςεηο παξακέλνπλ δπζνίσλεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, δεδνκέλνπ
όηη ε πιεηνςεθία ησλ γ/επηρεηξήζεσλ δηαβιέπεη αξλεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ πνξεία ησλ
εξγαζηώλ ηεο. Έηζη, κε έλα κεγάιν θύκα πησρεύζεσλ λα βξίζθεηαη πξν ησλ ππιώλ άκα ηε
ιήμεη ησλ θξαηηθώλ βνεζεκάησλ πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο θαη κε ηελ
ππόζεζε όηη νη πεξηθνπέο πξνζσπηθνύ ζα ζπλερηζηνύλ αθόκα θαη ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο
εηαηξείεο νη νπνίεο ζα επεξεαζηνύλ από δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, νη αξρηθέο εθηηκήζεηο θάλνπλ
ιόγν γηα αύμεζε ηεο αλεξγίαο εληόο ηνπ 2021, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη λα
μεπεξάζεη ηα επίπεδα ηεο θξίζεο ηνπ 2009.
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Οη ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο ράλνληαη εμαηηίαο ππαγσγήο εξγαδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
εζεινύζηαο ζπληαμηνδόηεζεο ή εμόδνπ από ηελ αγνξά εξγαζίαο δελ εκθαλίδνληαη ζηα σο άλσ
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, σζηόζν κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηηο δπλαηόηεηεο ηεο γ/ βηνκεραλίαο θαη
αλακέλεηαη λα ηελ επεξεάζνπλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξν ηδηαίηεξα ζε κηα δύζθνιε ζπγθπξία
όπσο ε ηξέρνπζα, ηνλίδεη ν Πξόεδξνο ηνπ HRI. Απηό ην ζηνηρείν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αύμεζε ηνπ θόξνπ επί ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θόξνπ γηα κείσζε ησλ
εθπνκπώλ CO2 από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ ηηκώλ
έσο θαη 2,5% θαηά πεξίπησζε, κεηώλνληαο έηζη ηελ αγνξαζηηθή δύλακε.
Σπλνιηθά, απηό ζεκαίλεη όηη ν πιεζσξηζκόο ζηε Γεξκαλία είλαη πηζαλό λα αλέιζεη ζην 2,2%
ζε εηήζην κέζν όξν. Όια απηά είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε αύμεζε ηεο ηδησηηθήο

θαηαλάισζεο ζρεδόλ θαηά 3% ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο ην 2021, ην νπνίν είλαη πηζαλό λα
αληηζηαζκίζεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο πηώζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Η θξαηηθή
θαηαλάισζε ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη αηζζεηά ην 2021 σο απνηέιεζκα ησλ ζπλερηδόκελσλ
κέηξσλ ζηήξημεο γηα ηελ νηθνλνκία.
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Η θξίζε ηεο παλδεκίαο θαηέδεημε κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξόπν πόζν επάισηε είλαη ε
γ/νηθνλνκία ιόγσ ηεο παγθόζκηαο δηθηύσζήο ηεο κέζσ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ. Από ηε
κία πιεπξά ν παγθόζκηνο αληαγσληζκόο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. Από ηελ άιιε, νη
κεγάιεο δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ
γ/πξντόλησλ, πηζαλόηαηα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηνλ ζπλεζηζκέλν
ηξόπν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αθόκα. Ωο εθ ηνύηνπ δελ είλαη ηπραίν όηη ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ‘επαλεζληθνπνίεζεο’ ησλ αιπζίδσλ
εθνδηαζκνύ θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε λεπξαιγηθνύο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
ρώξαο.
Σηα ζεηηθά ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιέςεσλ θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ζεκαληηθώλ γηα ηελ
αλάθακςε ηεο γ/νηθνλνκίαο θιάδσλ, όπσο ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε
απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία, νη νπνίνη δείρλνπλ λα έρνπλ ήδε
πξνζαξκόζεη ηελ παξαγσγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθώλ πνπ δεκηνύξγεζε ε
παλδεκία θαη ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκό, ηόζν δηα κέζσ πξνζιήςεσλ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ, όζν θαη επελδύζεσλ. Δελ είλαη ηπραίν όηη νη ελ ιόγσ ηνκείο δηαθαηέρνληαη
κεηαμύ άιισλ θαη από έληνλε εμσζηξέθεηα. Σηελ αληίπεξα όρζε, ηνκείο νη νπνίνη δελ
παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρε εμσζηξεθή δπλακηθή θαη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη αγνξαζηέο έρνπλ
θπξίσο ηελ έδξα ηνπο ζηελ ΕΕ είλαη πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ ππνηνληθή αύμεζε ησλ
πσιήζεσλ ηνπο θαηά ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021. Τν θαηά πόζν ε αλάθακςε ζα είλαη ηειηθώο ε
αλακελόκελε ζα εμαξηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο από ην εάλ ζα ππάξμεη έλα ηξίην θύκα
παλδεκίαο θαζώο θαη από ηηο εμειίμεηο πνπ ζα δηακνξθσζνύλ ζε πνιηηηθό επίπεδν
(νκνζπνλδηαθέο εθινγέο θζηλνπώξνπ 2021, Brexit, εθινγή λένπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ).

