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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΒΛΔΨΔΙ 2019 

 

Παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην 2018, ηελ νπνία 

«ζεκαηνδόηεζαλ» νη αξλεηηθνί ξπζκνί ηνπ 3
νπ

 ηξηκήλνπ 2018, κεηά από 13 ζπλαπηά 

ηξίκελα κεγέζπλζεο, ε γεξκαληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε αλαπηπμηαθή 

ηξνρηά θαη ην 2019, δεδνκέλνπ όηη νη επηδόζεηο απηήο αλέθακςαλ, ειαθξώο, θαηά ην 

ηέινο ηνπ 2018. 

ύκθσλα κε πξώηα ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία αλαπηύρζεθε κε 0,4% ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (Ιαλ.-Μαξ. 2019), 

έλαληη 0,0% ην 4
ν
 ηξίκελν 2018 (Οθη.-Γεθ.). Κεθαιαηνπνίεζε θπξίσο ηελ ηζρπξή άλνδν 

ηεο εγρώξηαο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (+1,2%, ηζρπξόηεξε από ην 2011), θαζώο θαη ηηο 

επελδύζεηο ζε εμνπιηζκό θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ελώ θαη ε δήηεζε γεξκαληθώλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ από ην εμσηεξηθό απμήζεθε, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, 

επηηξέπνληαο ζρεηηθή αηζηνδνμία γηα ηελ δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο ην ππόινηπν ηνπ 

έηνπο. 

Καηά πάγηα ηαθηηθή, ε Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζπγθέληξσζε θαη ζπλέθξηλε, ζηηο 

αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηηο πξνβιέςεηο ζεηξάο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ Ιλζηηηνύησλ, ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 

2019, νη νπνίεο θπκαίλνληαη από 1,8% (πξόβιεςε Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο) ή 1,9% 

(θνηλή πξόβιεςε ησλ 5 ζεκαληηθόηεξσλ γεξκαληθώλ Ιλζηηηνύησλ Οηθνλνκηθώλ 

Μειεηώλ), έσο 1,1% (Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ Μνλάρνπ/Ifo), κε ηνλ 

«εκπεηξηθό» κέζν όξν ησλ αξρηθώλ ηνύησλ πξνβιέςεσλ λα θηλείηαη πεξί ην 1,6%. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  
Πποβλέψειρ Γιεθνών Οπγανισμών/Ινστιτούτων για τον πςθμό ανάπτςξηρ 2019 

 

 
Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
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Όπσο ην 2018, θηλεηήξην κνριό ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2019 αλακέλεην λα απνηειέζνπλ, 

αθελόο ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε νπνία ππνδαπιίδεηαη από ηελ αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηελ άλνδν ηνπ κηζζώλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, αθεηέξνπ ε 

αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζε θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό, ε νπνία ππνθηλείηαη από ηελ 

άλνδν ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δήηεζεο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά. ύκθσλα κε 

ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ώζεζε αλακέλεην θαη από ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αδηαιείπησο 

αλνδηθή πνξεία ηεο νπνίαο, επί δσδεθαεηία θαη πιένλ, νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο 

σο ην «γεξκαληθό εξγαζηαθό ζαύκα». 

Σαπηόρξνλα, παξά ηηο εληάζεηο πνπ έρεη ππξνδνηήζεη ε αζηάζκεηε εκπνξηθή πνιηηηθή 

ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηηο επηπινθέο ζηελ δηαδηθαζία απνρώξεζεο ηνπ Ηλ. 

Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ, ην δηεζλέο νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό πεξηβάιινλ ην 2018 

παξέκεηλε ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξό, ελώ ζεηηθόηεξα ηνπ αλακελνκέλνπ ήηαλ ηα 

κελύκαηα θαη από ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ζε Δπξσδώλε θαη ΔΔ-28 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

2019. 

Παξά ηαύηα, ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2019, ππό ην θσο ηεο 

δηεζλνύο ζπγθπξίαο, εθηηκάηαη όηη ζα εκθαλίζεη επηβξάδπλζε, αληηθαηνπηξηδνκέλεο 

ηαύηεο, θαηά ηνπο έγθπξνπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, ζηελ θαηαγξαθείζα ηειεπηαίσο 

απνκείσζε ησλ πξνζδνθηώλ πξνο αλάπηπμε παξαγγειηώλ ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, ιόγσ εμαζζελίζεσο ηεο εμσηεξηθήο δεηήζεσο, ε 

νπνία ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηηο εμειίμεηο ζην παγθόζκην νηθνλνκηθό γίγλεζζαη. Η 

ππνρώξεζε ηεο παγθόζκηαο δεηήζεσο πξντόλησλ, ε δηεζλήο πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη 

εκπνξηθή ζπγθπξία, ε θιηκάθσζε ηεο εκπνξηθήο δηακάρεο κεηαμύ ΗΠΑ-Κίλαο θαη 

ΗΠΑ-ΔΔ, αιιά θαη δηαθαηλόκελνη πνιηηηθνί θίλδπλνη, έλεθα θαηαζηάζεσο ζε Ιξάλ θαη 

Μέζε Αλαηνιή, ζα επεξεάζνπλ βεβαίσο ηελ αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ε 

νπνία είλαη ζαθώο εμσζηξεθήο θαη εμαξηώκελε, ζε κεγάιν βαζκό, από ην εμσηεξηθό 

εκπόξην. 

Έληνλεο αλαηαξάμεηο νκνίσο δεκηνπξγεί θαη ε παξαηεηακέλε αβεβαηόηεηα θαη ε, όιν 

θαη πηζαλόηεξε, «άηαθηε» απνρώξεζε ηνπ Ηλ. Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ (Brexit). 

Αλεζπρία πξνθαιεί επίζεο, ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε επηβξάδπλζε ησλ ξπζκώλ 

αλάπηπμεο ηεο Κίλαο, δεύηεξεο κεγαιύηεξεο νηθνλνκίαο ηνπ θόζκνπ, θηλεηήξηνο 

δύλακε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θαη ππ’ αξηζκ. 1 εκπνξηθνύ εηαίξνπ ηεο Γεξκαλίαο. 

Σέινο, σο νηνλεί επηθίλδπλε ραξαθηεξίδεηαη, από ηνπο νηθνλνκνιόγνπο, ε ζπλερηδόκελε 

αδπλακία ησλ εγρώξησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζιάβνπλ εηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό, 

ζπλεπεία ηνπ πνιύ πςεινύ επηπέδνπ απαζρόιεζεο, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη, ηόζνλ ηελ 

απόδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ (παξαγσγή), όζνλ θαη ην κηζζνινγηθό θόζηνο. Η ιεηηνπξγία 

ηεο νηθνλνκίαο ζε επίπεδν «πιήξνπο εμαληιήζεσο ησλ παξαγσγηθώλ ηθαλνηήησλ» (full 

capacity) εγθπκνλεί, δπλεηηθά, θίλδπλν «ππεξζέξκαλζεο», ν νπνίνο ζα νδεγνύζε 

αλαπόθεπθηα ζε πθεζηαθή «δηόξζσζε». 

Δληόο απηνύ ηνπ γεληθόηεξνπ πιαηζίνπ, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ην 2019, παξακέλνπλ ζπγθξαηεκέλα αηζηόδνμεο.  

Τπό ην πξίζκα ζπλεπώο ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ Κξαηηθνί θαη Θεζκηθνί Φνξείο ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Οηθνλνκηθά Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα, 

αλαπξνζάξκνζαλ πξνζθάησο ηηο πξνβιέςεηο σο πξνο ηελ κεγέζπλζε ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ην 2019, θάλνληαο ιόγν γηα επηβξάδπλζε θαη ζπγθξαηεκέλε αύμεζε ησλ 

ξπζκώλ αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, σο αθνινύζσο:  

 Γεξκαληθή Κπβέξλεζε (Απξίιηνο 2019): 0,5% 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Μάηνο 2019): 0,5% 
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 Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (Απξίιηνο 2019): 0,8% 

 ΟΟΑ (Μάηνο 2019): 0,7% 

 Γεξκαληθή Κεληξηθή Σξάπεδα/Deutsche Bundesbank (Ινύληνο 2019): 0,6% 

 πκβνύιην Οηθνλνκηθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ (Μάξηηνο 2019): 0,8% 

 Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ Μνλάρνπ/Ifo (Ινύληνο 2019): 0,6% 

 Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ/DIW (Ινύληνο 2019): 0,9% 

 Ιλζηηηνύην Κηέινπ γηα ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκία/IfW (Ινύληνο 2019): 0,6% 
 

 


