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Μακροοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη γερμανική οικονομία 
 

 

Η, άνευ ιστορικού προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία, πανδημία Covid-19 πλήττει 

αναπόφευκτα και τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη εθνική οικονομία της Ευρώπης: Η σχεδόν 

απόλυτη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, ο περιορισμός κατανάλωσης των 

νοικοκυριών στα βασικά απαραίτητα αγαθά, με συνέπεια τη σημαντική υποχώρηση της 

ιδιωτικής ζήτησης, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και η ως εκ τούτου μείωση της 

εξωτερικής ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, δοκιμάζουν κάθε τομέα της εγχώριας 

οικονομικής δραστηριότητας, από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις 

εξαγωγές, έως το λιανεμπόριο, τη φιλοξενία και εστίαση, τουρισμό/ταξίδια κ.α.. 

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και την κοινωνική δραστηριότητα αναμένεται να εντείνουν 

περαιτέρω τις πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα, επιτείνοντας τον οικονομικό αντίκτυπο 

της πανδημίας στις μακροοικονομικές επιδόσεις της γερμανικής οικονομίας για το τρέχον έτος.  

Οι αναλυτές των σημαντικότερων ινστιτούτων οικονομικών μελετών της Γερμανίας διακρίνουν 

3 πιθανά «σενάρια» για τη βραχυ- μεσοπρόθεσμη πορεία της εγχώριας οικονομίας και τις 

προοπτικές ανάκαμψής της, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τις βαρύνουσες συνέπειες της 

πανδημίας. 

Ευοίωνο σενάριο(«σενάριο τύπου V»): 

Το «ευνοϊκό» αυτό σενάριο προβλέπει απότομη μεν, αλλά σχετικά βραχυπρόθεσμη περιστολή 

της οικονομικής, μεταποιητικής και εξαγωγικής δραστηριότητας στη χώρα και σχετικά γρήγορης 

και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της, κατ’ αντιστοιχία 

των σύντομων οικονομικών κρίσεων που προκάλεσαν οι επιδημίες της νόσου των χοίρων ή των 

πτηνών και του ιού SARS. Στο σενάριο αυτό η κορύφωση της πανδημίας (μέγιστος αριθμός 

νέων νοσούντων) σημειώνεται εντός του τρέχοντος Μαρτίου, σύμφωνα με την εμπειρία της 

Κίνας: εκεί η πανδημία κορυφώθηκε εντός 28 ημερών από την επίσημη καταγραφή του πρώτου 

συμβάντος. Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται σταδιακά από τις αρχές Μαΐου, ενώ η παραγωγική 

διαδικασία, αλλά και οι χρηματιστηριακές αγορές εξομαλύνονται πλήρως εντός εξαμήνου, με 

αποτέλεσμα σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας ήδη από το τέλος του 1ου εξαμήνου του έτους 

και επιτάχυνση κατά το 2ο εξάμηνο. 

Στην περίπτωση του σεναρίου «τύπου V», το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Μονάχου IfO 

προβλέπει ύφεση για τη γερμανική οικονομία της τάξεως του 1,5% για το 2020, ενώ οι 

εκτιμήσεις του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία IfW Kiel είναι σημαντικά 

πιο δυσοίωνες, προβλέποντας απώλεια €150 δις ήτοι ύφεση 4,5% για το γερμανικό ΑΕΠ κατά το 

τρέχον έτος. Ωστόσο, η ανάκαμψη στο «σενάριο V» προβλέπεται ταχεία, με την άμεση 

επαναδραστηριοποίηση στην παραγωγική διαδικασία και την αγορά του υπάρχοντος, αδρανούς 

δυναμικού και τις ευκαιρίες που θα έχουν δημιουργηθεί με την πτώση των επιτοκίων και τη 
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μείωση των χρηματιστηριακών αξιών: Στην περίπτωση του «σεναρίου V» το IfW Kiel προβλέπει 

ανάπτυξη 7,2% για το γερμανικό ΑΕΠ το 2021. 

Σημειώνεται τέλος, ότι στις αμέσως προηγούμενες εκτιμήσεις του για τη γερμανική οικονομία, 

το Δεκέμβριο 2019, το IfO προέβλεπε για το 2020 ανάπτυξη της τάξεως του 1,1% για το 

γερμανικό ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα το IfW Kiel στις καθιερωμένες αρχικές ετήσιες προβλέψεις του, 

στα μέσα Ιανουαρίου τ. έ., μικρή ύφεση 0,1%. 

Μετριοπαθές σενάριο («σενάριο τύπου U»): 

Στο σενάριο «τύπου U»η αντιμετώπιση της πανδημίας καθυστερεί έως και τον Μάιο του 

τρέχοντος έτους, βαθαίνοντας το πλήγμα στη γερμανική, όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Η 

εγχώρια παραγωγή διαταράσσεται μονιμότερα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες διακόπτονται, οι 

επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις υποχωρούν περαιτέρω, η 

ιδιωτική κατανάλωση καταρρέει, τουρισμός/ταξίδια και αερομεταφορές παραμένουν στάσιμα επί 

μακρόν, οι χρηματαγορές λιμνάζουν κοκ. 

Στο σενάριο αυτό, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα δεν εξομαλύνεται παρά στο 3ο τρίμηνο 

του έτους, συμπαρασύροντας και την πορεία των μακροοικονομικών δεικτών: Η υποχώρηση του 

γερμανικού ΑΕΠ, το 2020, υπολογίζεται από τα εγχώρια ινστιτούτα οικονομικών μελετών σε 

3%-4,5% περίπου, ενώ η εκτίμηση για την ανάπτυξη το αμέσως επόμενο έτος στο εντυπωσιακό 

+10,9% (IfW Kiel). 

Δυσοίωνο σενάριο(«σενάριο τύπου L»): 

Στο πλέον δυσοίωνο «σενάριο L», η πανδημία παραλύει την οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα έως και τον Αύγουστο του 2020, προκαλώντας βαθύτατη οικονομική κρίση και 

παρατεταμένη παραμονή σε καθεστώς αβεβαιότητας, με απρόβλεπτες και χωρίς ιστορικό 

προηγούμενο συνέπειες όχι μόνο για τη γερμανική, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία και 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Στην περίπτωση αυτή, το IfO Μονάχου υπολόγισε συρρίκνωση της εγχώριας οικονομικής 

δραστηριότητας το τρέχον έτος της τάξεως του 6%, ενώ οι εκτιμήσεις του IfW Kiel σε μία τέτοια 

περίπτωση είναι ακόμη αρνητικότερες, προβλέποντας ύφεση έως και 8,7%. 

Αν επιβεβαιωνόταν οι ζοφερές εκτιμήσεις του IfW Kiel, με υποχώρηση του γερμανικού ΑΕΠ 

κοντά στο 9%, στο σενάριο «τύπου L», θα επρόκειτο για τη μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση 

της εγχώριας οικονομίας, εν καιρώ ειρήνης, από τη Μεγάλη Ύφεση του Μεσοπολέμου, όταν το 

εγχώριο ΑΕΠ υποχωρούσε κατά 6,7% μεταξύ 1929 και 1930. Σημειώνεται, συγκριτικά ότι στην 

απαρχή της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, μετά την κατάρρευση της 

αμερικανικής Lehman Brothers το 2008, το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 5,7% το 2009. 

Τέλος, το IfW Kiel υπολογίζει την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της 

πανδημίας Covid-19, τον τρέχοντα Μάρτιο σε 18%, έναντι του Φεβρουαρίου, προβλέποντας 

αντίστοιχες απώλειες και για τον Απρίλιο τ.έ.. Αντίστοιχη «κατάρρευση» σημείωσε και ο 

μηνιαίος δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης του Ινστιτούτου IfO, για το μήνα Μάρτιο 2020 

(μέτρηση μεταξύ 2 και 9 Μαρτίου τ.έ.), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηναία πτώση από το 1991 

και υποχωρώντας στο χαμηλότερο σημείο από τον Αύγουστο 2009. 


