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ΘΕΜΑ: Αναθεωρημένες προβλέψεις για τη γερμανική οικονομία 
 
 

  Πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου τ.έ., από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, 

κ. Peter Altmaier η παρουσίαση της νέας ενδιάμεσης πρόβλεψης για τη γερμανική 

οικονομία. Ο γερμανός υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι η ανοδική 

πορεία της επανάκαμψης της οικονομίας μετά την περίοδο της ύφεσης του κορωνοϊού, 

ξεκίνησε γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Ως αιτία γι’ αυτό κατονόμασε την καλή 

συνεργασία ανάμεσα στα όργανα της κυβέρνησης και την κοινωνία των πολιτών. Η 

κυβέρνηση, δια στόματος κ. Altmaier, δεν αναμένει πτώση του ΑΕΠ για το 2020 μεγαλύτερη 

της τάξης του 5,8%, νούμερο σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη, η 

οποία έκανε λόγο για μείωση του ΑΕΠ κατά 6,3%. Ωστόσο η μείωση της οικονομικής 

παραγωγής κατά 9,7% το β΄ τετράμηνο τ.έ., σε σύγκριση με το προηγούμενο, αποτελεί την 

ισχυρότερη πτώση από τρίμηνο σε τρίμηνο μετά τη μεταπολεμική περίοδο.  

 

Τα ως άνω αποτελέσματα, ωστόσο, δεν ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο από την 

οικονομική κοινότητα, η πλειοψηφία της οποίας παραμένει επιφυλακτική, δεδομένου ότι 

όπως σημείωσε και στις δηλώσεις του, ο επικεφαλής οικονομικών, κ. Lars Feld, η 

αβεβαιότητα στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας συνεχίζει να παραμένει υψηλή, υπό το φως 

των ενδεχόμενων επιπτώσεων επί μέρους lockdowns και δεδομένου ότι οι εισαγωγές κατά 

τον μήνα Ιούλιο εμφάνισαν πτώση 4,6% σε σύγκριση με τον ίδιο το προηγούμενο έτος. Πιο 

θετικός εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Kiel για την παγκόσμια 

οικονομία (IFW), κ. Gabriel Felbermayr, ο οποίος συμμερίζεται τις θετικές προβλέψεις της 

κυβέρνησης, δεδομένου ότι σε γενικές γραμμές οι προβλέψεις του Ινστιτούτου κινούνται 

προς την ίδια κατεύθυνση. 

 

Παρομοίως ιδιαίτερα αισιόδοξος και για την αγορά εργασίας, ο κ. Altmaier δήλωσε ότι 

σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Εργασία (BA), ο 

αριθμός των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων συνεχίζει κατά το β΄ εξάμηνο τ.έ. να 

παραμένει σταθερός. Σύμφωνα μάλιστα με τα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα, αναμένεται 

για το 2021 μείωση των ανέργων από 2,69 εκ σε 2,58 εκ.  

 

Στην αντίπερα όχθη, η Γερμανική Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (DGB), συνεχίζει να 

απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση, ώστε να μην προχωρήσει βεβιασμένα σε μία 

περιοριστική δημοσιονομική πολιτική κατά το προσεχές διάστημα.  

 

Τέλος, παρομοίως συγκρατημένοι στις προσδοκίες τους φαίνεται να είναι και οι γερμανοί 

εξαγωγείς (ιδιαιτέρως των κλάδων χημικών προϊόντων και αυτοκινητοβιομηχανίας), 

δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με τα στατιστικά ο δείκτης εμπιστοσύνης τους έπεσε τον 

Αύγουστο τ.έ. από το 7,5% στο 5,1%. 

  
 


