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Θέμα: Έκθεση σμβοσλίοσ Οικονομικών Δμπειρογνώμων για την πορεία της γερμανικής 

οικονομίας 

 

Τν Σπκβνύιην Οηθνλνκηθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ (‘Πέληε Σνθνί’ ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο) θαηά 

ηε ρζεζηλή (17/03 η.έ.) δεκνζίεπζε ηεο Έθζεζεο ηνπ γηα ηελ πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

αλαζεώξεζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ Ννεκβξίνπ, ζηηο νπνίεο ζεκείσλε αύμεζε ηνπ 

γεξκαληθνύ ΑΔΠ θαηά 3,7% ην 2021 θαη αλέθεξε όηη ε αύμεζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ θαηά ην 

2021 δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην 3,1%, ελώ πξνέβιεςε γηα ην 2022 αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

4%.  

 

Γεδνκέλνπ όηη ε νηθνλνκηθή παξαγσγή ζηε Γεξκαλία παξακέλεη ζπξξηθλσκέλε θαηά ην α΄ 

ηξίκελν (εμαηηίαο ηεο δηαηήξεζεο ζε ηζρύ ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζκώλ) δελ αλακέλεηαη λα 

επαλέιζεη ζηα επίπεδα ηνπ 2019 πξνηνύ ππάξμεη ζεκαληηθή πξόνδνο ζην πξόγξακκα 

εκβνιηαζκνύ ηεο ρώξαο. Γεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ην κέρξη ζηηγκήο ρξνλνδηάγξακκα δελ 

πξνβιέπεηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν εκβνιηαζκόο ηνπ 70% ηνπ πιεζπζκνύ πξηλ ηα ηέιε 

Σεπηεκβξίνπ η.έ., νπνίνο απνηειεί ζηόρν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο, ην Σπκβνύιην 

αλακέλεη ηζρπξή αλάθακςε από ην θζηλόπσξν η.έ., νπόηε θαη αλακέλεηαη ε ζηαδηαθή αύμεζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Οη θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη 

ηα πςειά απνζέκαηα απνηακηεύζεσλ από πέξπζη ζα θηλεηνπνηήζνπλ ηελ θαηαλάισζε. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ Έθζεζε ε νπνία ηηηινθνξείηαη «Η γερμανική 

οικονομία παραμένει ιζτσρή παρά ηις δσζμενέζηερες ζσνέπειες ηοσ δεύηεροσ εν ιζτύ lockdown», νη 

πεξηζζόηεξνη θιάδνη ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο αληηκεηώπηζαλ πην πξνεηνηκαζκέλνη ην δεύηεξν 

θύκα ηεο παλδεκίαο, ελώ ηα ίδηα ζεηηθά κελύκαηα εμέπεκςαλ θαη νη εμαγσγέο νη νπνίεο 

αλέθακςαλ ζηαδηαθά από ηνλ Μάην 2020 (ζύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ν Οθηώβξηνο 2020 απνηέιεζε κήλα θνξύθσζεο 

γεξκαληθώλ εμαγσγώλ). 

 

Σύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ Έθζεζε ν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα ηελ αλάθακςε ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο παξακέλεη ην ελδερόκελν ελόο ηξίηνπ θύκαηνο ινηκώμεσλ έσο ην θαινθαίξη. Γη’ απηό 

ηνλ ιόγν ην Σπκβνύιην ζεκεηώλεη όηη νη πξνβιέςεηο ηεινύλ ππό ηνλ όξν αθελόο ηνπ πεξηνξηζκνύ 

ησλ κνιύλζεσλ θαη αθεηέξνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ην νπνίν είλαη ν βαζηθόο ηνκέαο 

ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο νπνίνο ζπλερίδεη λα πιήηηεηαη. Φαξαθηεξηζηηθά επίζεο αλαθέξεη ην 

Σπκβνύιην όηη ε αλάπηπμε θαηά 3,1% ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί σο θαη 1% εάλ νη 

πεξηνξηζκνί δελ αξζνύλ ζύληνκα. 

 

Δπηπιένλ ν ξπζκόο πιεζσξηζκνύ ην 2021 αλακέλεηαη λα θηλεζεί θαηά κέζν όξν ζην 2,1%. Μεηά 

από κία ρξνληά (2020) κε αξλεηηθέο κεληαίεο αλαθνξέο, νη ηηκέο θαηαλαισηή ζεκείσζαλ ηνλ 

Ιαλνπάξην αύμεζε θαηά 1,0% θαη  ηνλ Φεβξνπάξην αύμεζε θαηά 1,3%. 

 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-februar-erste-schaetzung-101.html


 

Σην ίδην πιαίζην εθηηκήζεηο ινηπώλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη θιαδηθώλ ζπλδέζκσλ ηεο ρώξαο 

αλαθέξνπλ αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ από 2,8 έσο 4,2%, κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε 

Δπηκειεηήξησλ ηεο ρώξαο (DIHK) λα εηζθέξεη ηηο πεξηζζόηεξν απαηζηόδνμεο πξνβιέςεηο γηα ην 

έηνο. Ο Οκνζπνλδηαθόο Σύλδεζκνο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο (BDI) επηβεβαηώλεη ηελ πξόβιεςή 

ηνπ από ηνλ Ιαλνπάξην η.έ. γηα αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ θαηά 3,5%, ελώ ζεσξεί όηη ε 

επηζηξνθή ζε πξν-θξίζεο ηεο παλδεκίαο επίπεδα δελ αλακέλεηαη πξηλ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2022. 

Σύκθσλα κε ηνλ BDI ε νηθνλνκηθή αλάθακςε ζα ηζρπξνπνηεζεί από ην β΄ ηξίκελν η.έ. θαη κεηά, 

κε ηηο επελδύζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό λα απμάλνληαη θαηά 7% 

(2020: κείσζε 12,1%). Δπηπιένλ ν Σύλδεζκνο εθηηκά όηη θέηνο νη γεξκαληθέο εμαγσγέο ζα 

απμεζνύλ θαηά 6% (2020: κείσζε 9,4%) θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζα απμεζεί θαηά 4% (2020: 

κείσζε 6,1%). 

 

Τέινο, ζεκεηώλεηαη όηη κεηά ηε κε αλαλέσζε ηξίηεο ζεηείαο θαη ηεο ζπλεπαθόινπζεο 

απνρώξεζεο ηνπ νηθνλνκνιόγνπ θ. Lars Feld από ηε ζέζε ηνπ ζην Σπκβνύιην Οηθνλνκηθώλ 

Δκπεηξνγλώκσλ, ε ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ζην Σπκβνύιην παξακέλεη εηζέηη θελή.  

 


