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ΘΔΜΑ: 
 

Έγκριση και παροσσίαση «Δτήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022» για τη Γερμανία  

 
Το Γερμανικό Ομοςπονδιακό Υπουργικό Συμβοφλιο ενζκρινε ςτισ 26.01.2022, τθν «Ετιςια Οικονομικι 
Ζκκεςθ» για το 2022, υπό τον τίτλο «Για μια κοινωνικο-οικολογικι οικονομία τθσ αγοράσ - 
διαμορφϊνοντασ καινοτόμα τον μεταςχθματιςμό», ςτθν οποία αναφζρεται -με εμφατικό τρόπο- ότι 
αναμζνεται ανάκαμψθ για τθ γερμανικι οικονομία το 2022, παρά τισ τρζχουςεσ υγειονομικζσ -και όχι 
μόνο- προκλιςεισ. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με ςχετικζσ δθλϊςεισ του Γερμανοφ Ομοςπονδιακοφ Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Προςταςίασ Κλίματοσ, κ. Habeck (Πράςινοι), «…αναμζνεται ςτθ Γερμανία ανάπτυξθ τθσ τάξθσ του 
3,6% για το 2022, παρά το γεγονόσ ότι οι ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ εξακολουκοφν να 
γίνονται αιςκθτζσ ςτισ γερμανικζσ επιχειριςεισ». Προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ διαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ 
και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, θ οικονομικι ανάκαμψθ πρζπει να ςυμβαδίηει με τθν αποτελεςματικι 
προςταςία του κλίματοσ και τθ βιϊςιμθ πρόοδο με κοινωνικά κριτιρια».  
 
Για τθν  περαιτζρω ανάπτυξθ προσ μια ‘κοινωνικο-οικολογικι οικονομία’ τθσ αγοράσ, θ Ετιςια 
Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ Γερμανίασ περιλαμβάνει, επίςθσ, ζνα νζο κεφάλαιο με επιλεγμζνουσ δείκτεσ 
ευθμερίασ και βιωςιμότθτασ ςε πζντε τομείσ: 1) ανάπτυξθ, ειςόδθμα και απαςχόλθςθ, 2) περιβάλλον και 
κλίμα, 3) εκπαίδευςθ, ζρευνα και καινοτομία, 4) κοινωνικι και δθμογραφικι ενςωμάτωςθ και 5) βιϊςιμα 
οικονομικά, με ίςεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ ο αρικμόσ των 
απαςχολουμζνων ςτθ Γερμανία αναμζνεται να αυξθκεί κατά 425.000 κατά τθ διάρκεια του ζτουσ και 
παράλλθλα το ποςοςτό ανεργίασ να μειωκεί κατά 0,6%, ανερχόμενο ςτο 5,1%. 
 
Σφμφωνα με δθμοςιεφματα που κυκλοφοροφν ςτον τφπο, θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 2022 *θ οποία 
αποτελεί τθ βάςθ για τθν ακολουκοφμενθ για το επόμενο ζτοσ οικονομικι πολιτικι τθσ Γερμανικισ 
Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ+, είδε το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ, φςτερα από πολλζσ αλλαγζσ και πιζςεισ 
από αντίρροπεσ δυνάμεισ μζςα ςτο νζο Κυβερνθτικό Σχιμα. Τελικι μορφι κειμζνου αποτζλεςε προϊόν 
ζντονων διαπραγματεφςεων, όπωσ φθμολογοφνταν, ιδθ, από τον περαςμζνο Δεκζμβριο *όταν και 
διζρρευςε το προςχζδιο τθσ Ζκκεςθσ+, οπότε το ςυγκυβερνϊν κόμμα FDP είχε εκφράςει ζντονεσ 
αντιρριςεισ και δυςαρζςκειά του με τθν τότε ςχεδιαηόμενθ οικονομικι πολιτικι του κ. Habeck. Με 
δεδομζνο ότι ςτθν εκπόνθςθ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ κεντρικό ρόλο διαδραματίηει και θ κζςθ 
του Ομοςπονδιακοφ Υπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ ιταν αναμενόμενο, προςχζδιο τελικϊσ 
αναπροςαρμόςτθκε. 
 
Στοχοκεςία κυβερνθτικισ πολιτικισ περιλαμβάνει ζνα ευρφ πρόγραμμα οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων 
για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γερμανικισ οικονομίασ, υπό το τρίπτυχο «κοινωνικι- οικολογικι- 
οικονομία τθσ αγοράσ». Στο πλαίςιο αυτό αρμόδιοσ Υφυπουργόσ Οικονομίασ και Προςταςίασ του 
Κλίματοσ, κ. S. Giegold (Πράςινοι) ςε δθλϊςεισ του εξιγθςε ότι ςτόχοσ του Υπουργείου παραμζνει διττόσ: 
οικονομικι ανάπτυξθ με παράλλθλθ λιψθ υπόψθ και άλλων κριτθρίων, όπωσ θ προςταςία του κλίματοσ 
και θ μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων. 
 
 
 
 
 



Σφμφωνα με τον οικονομολόγο Δρ. S. Kooths από το Ινςτιτοφτο για τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ ςτο Κίελο, θ 
πορεία του ΑΕΠ πρζπει να αποτελεί πάντοτε κατευκυντιρια γραμμι για τισ κυβερνθτικζσ αποφάςεισ, 
ενϊ κατά τον επαναςχεδιαςμό μίασ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ το επίπεδο τρζχουςασ ανάπτυξθσ δεν 
πρζπει επ’ ουδενί να παραβλζπεται, με δεδομζνο ότι ειδικά ςε μία περίοδο, όπωσ θ τρζχουςα, είναι αυτό 
που οδθγεί ςτθ διαςφάλιςθ αναγκαίων πόρων για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ και τθσ 
προςταςίασ του κλίματοσ.  
 
Όπωσ προκφπτει από προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ Γ/Ομοςπονδιακισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ (Destatis) για 
το 2021, το γ/ΑΕΠ αυξικθκε κατά 2,7%, ενϊ αρχικζσ εκτιμιςεισ ζκαναν αναφορά για αφξθςθ τθσ τάξθσ 
3,5% - 4%. 

 
Γεγονόσ είναι ότι θ παρουςίαςθ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ για το 2022 και θ ςχετικι διαμάχθ που 
προθγικθκε αυτισ, ανάγκαςαν τον νζο Κυβερνθτικό Συναςπιςμό να λάβει, ιδθ από τουσ πρϊτεσ μινεσ 
τθσ κθτείασ του, κζςθ για το κατά πόςον τελικϊσ κα υιοκετιςει μία πολιτικι θ οποία ςυμπορεφεται με 
τισ βαςικζσ αρχζσ που αντιπροςωπεφει θ οικονομία τθσ ελεφκερθσ αγοράσ ι όχι. Σε κάκε περίπτωςθ, θ 
τελικι μορφι τθσ Ζκκεςθσ φαίνεται ότι επιχείρθςε να ςυγκεράςει ετερόκλθτεσ ιδεολογικζσ ςυνιςτϊςεσ 
εντόσ του Κυβερνθτικοφ Συναςπιςμοφ, δίνοντασ ‘ςάρκα και οςτά’ ςτθν επιχειρθματολογία του κ. Habeck 
ότι «θ οικονομία τθσ αγοράσ και θ βιωςιμότθτα πρζπει να ςυμβαδίηουν, με τελικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ 
αλλά και τθν πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν Agenda 2030 των ΗΕ». 

 

 
 


