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ΘΔΜΑ:  Αναθεωρημένη Έκθεση Δπιτροπής ουών 

 

Τηο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηε γεξκαληθή νηθνλνκία γηα ηε δηεηία 2023 

– 2024 δεκνζηνπνίεζε ε «Επηηξνπή Σνθώλ», ην αλώηαην ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο. Η Επηηξνπή αλαζεσξεί 

πξνο ην ζεηηθόηεξν ηηο πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο ηεο γηα ην ΑΕΠ θαη πιένλ πξνβιέπεη ήπηα 

αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 0,2% γηα ην 2023 [αληί γηα ύθεζε 0,2% πνπ είρε πξνβιεθζεί ηνλ 

πεξαζκέλν Ννέκβξην]. Οη βξαρππξόζεζκεο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο θξίλνληαη σο ειαθξώο 

βειηησκέλεο ιόγσ ηεο θαηαξρήλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ηεο ρώξαο θαη 

ηεο κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ. Ωζηόζν, ν απμεκέλνο πιεζσξηζκόο νδεγεί ζε απώιεηα 

αγνξαζηηθήο δύλακεο θαη πεξηνξίδεη ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε Έθζεζή ηνπο νη νηθνλνκηθνί εκπεηξνγλώκνλεο, «έλαο ήπηνο 

ρεηκώλαο δελ αξθεί γηα λα έξζεη ε άλνημε».  

Γηα ην 2024, αλακέλεηαη επίζεο ήπηα αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 1,3%. Όπσο δήισζε 

ραξαθηεξηζηηθά ε Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Σνθώλ, θπξία M. Schnitzer, «ε απώιεηα 

αγνξαζηηθήο δύλακεο ιόγσ ηνπ πιεζσξηζκνύ, νη ρεηξόηεξεο ζπλζήθεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ε 

βξαδεία αλάθακςε ηεο δήηεζεο από ην εμσηεξηθό εκπνδίδνπλ κηα ηζρπξόηεξε αλάπηπμε ηόζν 

θέηνο όζν θαη ην επόκελν έηνο». Αλ θαη νη νηθνλνκηθνί εκπεηξνγλώκνλεο πηζηεύνπλ όηη ν 

πιεζσξηζκόο έρεη θνξπθσζεί, πξνβιέπνπλ όηη ε απνθιηκάθσζή ηνπ ζα είλαη αξγή. 

Σπγθεθξηκέλα, από 6,9% ην 2022 ζα ππνρσξήζεη κόιηο ζην 6,6% ην ηξέρνλ έηνο, ελώ ηαρύηεξε 

απνθιηκάθσζε αλακέλεηαη κόλνλ ην 2024 (ζην 3%). Σύκθσλα κε ην κέινο ηεο Επηηξνπήο, M. 

Werding, «ν πιεζσξηζκόο επεξεάδεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ νηθνλνκία: νη απμεκέλεο ηηκέο 

παξαγσγνύ θαη νη αλακελόκελεο απμήζεηο ησλ κηζζώλ εθηηκάηαη όηη ζα δηαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο 

θαηαλαισηή ζε πςειά επίπεδα».  

Ελδηαθέξνλ έρεη ε εθηίκεζε ηεο Επηηξνπήο, όηη, παξά ηε ζνβνύζα ηξαπεδηθή θξίζε, ε ΕΚΤ 

πξέπεη λα παξακείλεη ζε ηξνρηά αύμεζεο ησλ επηηνθίσλ, θαζώο ε απζηεξόηεξε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο επηδεηλώλεη ηηο ζπλζήθεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα 

ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο εηαηξείεο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηόζν ηεο θαηαλαισηηθήο 

δήηεζεο όζν θαη ησλ επελδύζεσλ. Σύκθσλα κε ηελ Καζεγήηξηα Οηθνλνκηθώλ θαη κέινο ηεο 

Επηηξνπήο, U. Malmendier, «o πιεζσξηζκόο εμαθνινπζεί λα απέρεη πνιύ από ηνλ ζηόρν ηνπ 2% 

πνπ είρε ζέζεη ε ΕΚΤ θαη, ζπλεπώο, κπνξεί λα απαηηεζνύλ πεξαηηέξσ απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ ην 

ηξέρνλ έηνο».  Ωζηόζν, ην πςειό επίπεδν αβεβαηόηεηαο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ηηο 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο έρεη θαηαζηήζεη πην δύζθνιν ην έξγν ησλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ πιεζσξηζκό.  

Πάλησο, ε Επηηξνπή Σνθώλ εθηηκά όηη νη δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο δελ ζα πιεγνύλ 

από λέα ζνβαξή θξίζε: αλαθεξόκελνη ζηηο πξόζθαηεο αλαηαξάμεηο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, νη 

γ/νηθνλνκηθνί εκπεηξνγλώκνλεο  ππνζηεξίδνπλ όηη «ζε αληίζεζε κε ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή 



θξίζε [ηνπ 2008], νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο δελ νθείινληαη ζε 

απνηπρεκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντόληα. Επηπιένλ, ε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη ε παξνρή 

πηζηώζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία δελ δηαηαξάζζνληαη επί ηνπ παξόληνο». Σπλεπώο, ε 

ζηαζεξόηεηα ησλ δηεζλώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ δελ θηλδπλεύεη απηήλ ηε ζηηγκή. 

Τέινο, ε Επηηξνπή δειώλεη αηζηόδνμε γηα ηελ πνξεία ησλ γεξκαληθώλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ. 

Εηδηθόηεξα, εθηηκά όηη νη δαπάλεο γηα ην «θξέλν» ζηνπο ινγαξηαζκνύο ελέξγεηαο είλαη 

ζεκαληηθά ρακειόηεξεο ησλ αξρηθά εθηηκώκελσλ. Καηά ζπλέπεηα, ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα 

ζα δηακνξθσζεί ζην 1,6% ην ηξέρνλ έηνο θαη ζα ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ (0,4%) ην 2024. 

Επίζεο, ην δεκόζην ρξένο ζα κεησζεί, σο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ, από 67,4% ην 2022 ζε 63,5% 

θέηνο. 

 


