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ΘΕΜΑ: «Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών – Ατζέντα οικονομικής πολιτικής 
2021-2025» 
 
Με βάση τα δικά τους επιστημονικά πορίσματα, οι οικονομικοί αναλυτές και 
εμπειρογνώμονες του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (IfO) ανέπτυξαν από κοινού 
μία νέα ατζέντα οικονομικής πολιτικής για τη νέα κοινοβουλευτική και νομοθετική 
περίοδο. Τα σημαντικότερα στοιχεία της νέας αυτής έρευνας σταχυολογούνται ως 
εξής: 
 
Η αφετηρία της νέας Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της πρώτης «μετά-Μέρκελ» 
κυβέρνησης της Γερμανίας δεν θα είναι εύκολη. Η νέα Κυβέρνηση έχει να 
αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις οι οποίες προϋπήρχαν και πριν την έναρξη της 
υγειονομικής κρίσης, όπως η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, οι κλιμακούμενες 
τεχνολογικές αλλαγές με κυριότερη εκείνη της ψηφιοποιήσης. Προκλήσεις οι οποίες 
παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις εφόσον συνδυασθούν με γεγονότα όπως η 
μετατόπιση του οικονομικού και επιχειρηματικού βάρους προς την Ασία και την Απω 
Ανατολή παράλληλα με την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας. Η έναρξη της πανδημίας 
του κορωνοϊού συνετέλεσε στην περαιτέρω επιδείνωση μερικών από τις  προκλήσεις 
αυτές.  
 
Η ατζέντα της οικονομικής πολιτικής για το χρονικό διάστημα 2021-2025 συνδέεται με 
τους θεμελιώδεις και μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς, διασφάλιση της ευημερίας, της ισότητας των ευκαιριών, της βιωσιμότητας και 
της οικονομικής σταθερότητας. Οι πολιτικές που θα κληθεί η νέα Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής 26ης τρέχοντος μηνός, να 
εφαρμόσει αφορούν σε ένα πλήρη μετασχηματισμό της γερμανικής οικονομίας και 
κοινωνίας.  
 
Πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες για το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό και για 
την προσέλκυση νέων αλλοδαπών επενδύσεων. Οι νέοι υποψήφιοι επενδυτές θα 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει ή αυτές που 
πρόκειται να υλοποιηθούν από την νέα Κυβέρνηση σε στρατηγικούς τομείς της 
οικονομίας, προκειμένου προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις που θα αποφέρουν νέες 
θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. 
 
Για το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να γίνουν περισσότερες αλλαγές με άμεσο 
στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αύξηση στην ισότητα ευκαιριών 
ιδιαίτερα για τις νέες γενιές που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.  
 



_____________________________________________________________________ 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
Σελίδα 2 από 2 

Στη πολιτική για το κλίμα το επίκεντρο θα πρέπει, σύμφωνα με την έρευνα, να είναι η 
πιστή εφαρμογή πολιτικής, αφορώσα τη τιμή του άνθρακα καθώς και η σταδιακή 
χρήση νέων ενεργειακών προϊόντων, όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική 
ενέργεια, φωτοβολταϊκά συστήματα, πράσινο υδρογόνο). 
 
Η προαγωγή της οικονομικής ανάκαμψης αλλά και η διατήρηση των κανόνων για το 
χρέος θα πρέπει να αποτελέσουν τους δύο βασικούς στόχους της νέας δημοσιονομικής 
πολιτικής που καλείται η νέα Κυβέρνηση να προωθήσει, ενώ σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, η νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο 
προστατευτισμό.  
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