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ΘΔΜΑ: Ανάπτςξη τηρ γεπμανικήρ οικονομίαρ τασύτεπα από το αναμενόμενο  

  

Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηα νπνία δεκνζηεύηεθαλ ζήκεξα (24/11 η.έ.) ζηελ Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή 

Υπεξεζία ηεο Γεξκαλίαο ην επνρηαθά θαη εκεξνινγηαθά πξνζαξκνζκέλν ΑΕΠ ηεο ρώξαο θαηά ην γ΄ 

ηξίκελν η.έ. απμήζεθε θαηά 8,5% ζε ζύγθξηζε κε ην β΄ ηξίκελν η.έ., νπόηε θαη είρε θαηαγξαθεί κία 

ζεκαληηθή κείσζε (- 9,8%) ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζηηθώλ 

κέηξσλ πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο. Οη ζηαηηζηηθνιόγνη 

αλαζεώξεζαλ έηζη, ηελ πξνεγνύκελε εθηίκεζε ηνπο, γηα αύμεζε θαηά 8,2% ηνπ ΑΕΠ θαηά 

ηνπο κήλεο Ινύιην-Σεπηέκβξην η.έ., πξνο ηα πάλσ. Απηό είρε σο ζπλέπεηα λα αληηζηαζκηζηνύλ νη 

ζεκαληηθέο απώιεηεο πνπ θαηέγξαςε ην γ/ ΑΕΠ θαηά ην β΄ ηξίκελν η.έ., σζηόζν, ε ηηκή πνπ 

θαηαγξάθεθε παξέκεηλε θαηά 4% ρακειόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ζηελ νπνία είρε αλέιζεη ην 

γ/ΑΕΠ θαηά ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2019, πξηλ δειαδή ην μέζπαζκα ηεο παλδεκηθήο θξίζεο.  

 

Η αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ θαη θξαηηθώλ θαηαλαισηηθώλ δαπαλώλ (+10,8% θαη +0,8% αληίζηνηρα), ησλ 

επελδύζεσλ ζε εμνπιηζκό - εηδηθά ζε κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη νρήκαηα (+16,0%), αιιά θπξίσο ε 

απόηνκε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (+18,1%), ζπγθξηηηθά κε ην β΄ ηξίκελν η.έ., 

έδξαζαλ ελ ηέιεη ζηαζεξνπνηεηηθά γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλνιηθά γηα ην δηάζηεκα 

Ιαλνπαξίνπ-Σεπηεκβξίνπ 2020. Καηά ην δηάζηεκα απηό, ην γ/θξάηνο πξνζπάζεζε λα ελζαξξύλεη ηελ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, κεηαμύ άιισλ, κε πξνζσξηλή κείσζε ηνπ ΦΠΑ, ελώ όζνλ αθνξά ην 

εμσηεξηθό εκπόξην, ε γ/νηθνλνκία κπόξεζε λα επσθειεζεί ηδηαίηεξα από ηελ ηαρεία αλάθακςε ζηε 

ζεκαληηθή αγνξά πσιήζεώλ ηεο, ηελ Κίλα.  

 

Ωζηόζν δελ παξνπζίαζαλ ηελ ίδηα ζεηηθή εηθόλα όινη νη ηνκείο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ην γ΄ ηξίκελν η.έ. θαηαγξάθεθε αύμεζε, ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν 

η.έ., ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία (+ 14,0%), ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εκπνξίνπ, ησλ κεηαθνξώλ, ηεο θηινμελίαο (+ 13,8%) θαη ζηνλ ηνκέα ησλ παξνρώλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο (+ 9,5%), σζηόζν ν θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο, ππιώλαο 

ζηήξημεο ηεο γ/νηθνλνκίαο, ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,7%.  

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε θξίζε ηνπ θνξσλντνύ θαίλεηαη όηη ζπλερίδεη λα αθήλεη βαζηά ηα ζεκάδηα ηεο 

ύθεζεο ζε όξνπο εηήζηαο αλαθνξάο.  Σε ζύγθξηζε κε ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2019, ε νηθνλνκηθή παξαγσγή 

ζηε κεγαιύηεξε νηθνλνκία ηεο Επξώπεο θαηά ην γ΄ ηξίκελν η.έ. ζπξξηθλώζεθε θαηά 3,9%, δεδνκέλνπ 

όηη ζε ζύγθξηζε κε ην ίδην ηξίκελν πέξζη, κεηώζεθαλ νη ηδησηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαηά 3,7%, 

νη επελδύζεηο ζε εμνπιηζκό θαηά 9,8% θαη νη επελδύζεηο ζε θαηαζθεπέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/chili-con-carne-index-corona-mehrwertsteuersenkung-kommt-bei-kunden-im-supermarkt-an-a-18a9d20d-1b21-40de-a1a6-ce3e296ed89e
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/china-und-das-corona-comeback-warum-die-wirtschaft-wieder-stark-waechst-a-204c0346-29b6-470e-8060-0682cfa35d1a


 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλώλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε) θαηά 0,7% έθαζηε. Ωζηόζν αμίδεη λα 

θαηαγξαθεί όηη απμήζεθαλ νη θξαηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαηά 4,3% ζε ζύγθξηζε κε ην γ΄ 

ηξίκελν ηνπ 2019.  

 

Οη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη κέρξη 

ζηηγκήο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην γ΄ ηξίκελν η.έ., απαζρνιήζεθαλ ζηε 

γ/αγνξά πεξίπνπ 44,7 εθαηνκκύξηα άηνκα, 1,4% ιηγόηεξα από ό,ηη έλα ρξόλν λσξίηεξα, πνζνζηό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε άλσ ηνπ κηζνύ εθαηνκκπξίνπ εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη απώιεζαλ ηε ζέζε ηνπο. 

Αληίζηνηρε κείσζε είρε θαηαγξαθεί κόλν θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2010 σο απνηέιεζκα, ηόηε, ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Επηπξόζζεηα ζύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθνύο ππνινγηζκνύο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Έξεπλαο γηα ηελ Απαζρόιεζε (IAB) ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο, ν 

ζπλνιηθόο νηθνλνκηθόο όγθνο ηεο εξγαζίαο - δει. ν ζπλνιηθόο αξηζκόο σξώλ εξγαζίαο o νπνίνο 

παξαζρέζεθε από όινπο ηνπο κηζζσηνύο - κεηώζεθε θαηά 4,0%, ζπγθξηηηθά κε ην ίδην ηξίκελν ηνπ 

2019.  

 

Ωζηόζν, όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν ηξίκελν η.έ., έηζη θαη θαηά ην γ΄ ηξίκελν η.έ. ην ζρεηηθά ζηαζεξό 

εηζόδεκα ησλ κηζζσηώλ (δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ παξαζρέζεθε), από ηε κία πιεπξά 

θαη ε απξνζπκία γηα ηδησηηθή θαηαλάισζε (κείσζε θαηά 4% ζε ζύγθξηζε κε ίδην δηάζηεκα πέξζη), 

από ηελ άιιε, είρε σο απνηέιεζκα ε απνηακίεπζε ησλ λνηθνθπξηώλ λα απμεζεί ζεκαληηθά, ήηνη  θαηά 

13,5%.  

 

Σε κηα επξσπατθή ζύγθξηζε, αξθεηά  θ-κ ηεο ΕΕ ζεκείσζαλ ηζρπξόηεξε αλάπηπμε από ηε Γεξκαλία, 

ζε ζύγθξηζε κε ην β΄ ηξίκελν η.έ. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο 

ηεο Γεξκαλίαο, ην ΑΕΠ ηεο Γαιιίαο θαηέγξαςε ηε ζεκαληηθόηεξε αύμεζε (+18,2), κε ηελ Ιηαιία (+ 

16,1%) θαη ηελ Ιζπαλία (+ 16,7%) λα αθνινπζνύλ. Σην ίδην πιαίζην, ζύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθνύο 

ππνινγηζκνύο, ε Eurostat αλαθέξεη αύμεζε ηνπ ΑΕΠ ηεο ΕΕ θαηά 11,6% ζε ζύγθξηζε κε ην β΄ 

ηξίκελν η.έ. 

 

Κνξπθαίνη γ/ νηθνλνκνιόγνη πξνεηδνπνηνύλ όηη νη σο άλσ ζεηηθέο επηδόζεηο πηζαλόηαηα δελ 

αλακέλεηαη λα θαηαγξαθνύλ θαη θαηά ην ηξέρνλ ηξίκελν ηνπ έηνπο, δεδνκέλνπ όηη όπσο δηαθαίλεηαη 

από ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία, ην κεξηθό lockdown πνπ επηβιήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ Ννεκβξίνπ η.έ. 

‘ζθπξνθνπά’ ηηο γ/βηνκεραλίεο θηινμελίαο θαη ηνπξηζκνύ. Σύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ 

γ/ Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκίαο DIW, κε έδξα ην Βεξνιίλν, θ. C. Michelsen, ηα παθέηα νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαίλεηαη όηη κέρξη ζηηγκήο έρνπλ κεηώζεη, σο έλα βαζκό, ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο. Ωζηόζν, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε 

επξσπατθό επίπεδν, ζπλερίδεη λα απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο αλάπηπμεο ελόο απνηειεζκαηηθνύ εκβνιίνπ, 

πξνθεηκέλνπ νη ηξέρνληεο πεξηνξηζκνί λα κε γίλνπλ κόληκνη. 

 

 


