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ΘΔΜΑ:  Ομοςπονδιακή Στατιςτική Αρχή (DESTATIS): ςε υψηλά επίπεδα ο πληθωριςμόσ – 
Εκτιμήςεισ για τη πορεία τησ γερμανικήσ οικονομίασ 

 
φμφωνα με ςθμερινζσ δθλϊςεισ του Προζδρου τθσ Ομοςπονδιακισ τατιςτικισ Αρχισ 
(DESTATIS) Georg Thiel, ο πλθκωριςμόσ εξακολουκεί να παραμζνει ςε υψθλά επίπεδα ςτθν 
Γερμανία, παρά τθν ελαφρά επιβράδυνςθ των τιμϊν τθσ ενζργειασ, γεγονόσ που προκαλεί 
ζντονεσ ανθςυχίεσ ςτα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ: «παρατθροφμε αυξιςεισ τιμών για 
όλο και περιςςότερα αγακά, πζρα από τθν ενζργεια, ιδίωσ μασ ανθςυχεί θ ςυνεχιηόμενθ 
αφξθςθ των τιμών των τροφίμων».  
 
φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ομοςπονδιακισ τατιςτικισ Αρχισ, ο πλθκωριςμόσ για το μινα 
Νοζμβριο παρουςίαςε ςχετικι επιβράδυνςθ και υποχϊρθςε από το υψθλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 70+ ετϊν. Ειδικότερα, ο Δείκτθσ Σιμϊν Καταναλωτι αυξικθκε το Νοζμβριο ςτο 
10%, μετά από αφξθςθ ςτο 10,4% τον Οκτϊβριο, ςφμφωνα με τα εκνικά πρότυπα. φμφωνα 
όμωσ με τα εναρμονιςμζνα με τθν ΕΕ πρότυπα, ο Δείκτθσ Σιμϊν Καταναλωτι παρουςίαςε 
μεγαλφτερθ αφξθςθ και ζφκαςε ςτο 11,3%.  
 
Επίςθσ και, παρά τα μζτρα ελάφρυνςθσ τθσ Γερμανικισ Κυβζρνθςθσ, οι τιμζσ ενζργειασ ιταν 
το Νοζμβριο υψθλότερεσ κατά 38,7%, αλλά θ αφξθςι τουσ επιβραδφνκθκε ςε ςχζςθ με τον 
Οκτϊβριο, όταν είχαν ςθμειϊςει αφξθςθ κατά 43% ςυγκριτικά προσ το προθγοφμενο ζτοσ. 
Αντίςτοιχα οι τιμζσ των τροφίμων αυξικθκαν τον Νοζμβριο κατά 21,1% ςε ςφγκριςθ με το 
αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα του 2021.  
 
Επίςθσ θ DESTATIS, με αφορμι τισ εκτιμιςεισ που αφοροφν τισ αυξθμζνεσ πλθκωριςτικζσ 
πιζςεισ και τισ ςυνζπειεσ που αυτζσ κα ζχουν ςτθν γερμανικι οικονομία, αναφζρει ότι θ 
Γερμανία εξακολουκεί να αποτελεί μία χϊρα που ιταν άμεςα ενεργειακά εξαρτθμζνθ από τθ 
Ρωςία, ιδιαίτερα ςτο φ/α που ςυνεχίηει να αποτελεί τθν κυριότερθ ενεργειακι πθγι για τα 
νοικοκυριά αλλά και τθ βιομθχανία. Η ραγδαία αφξθςθ των τιμϊν του φ/α, που 
ςυμπαραςφρει και τισ τιμζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ζχει ςθμαντικό αρνθτικό αντίκτυπο ςτθ 
γερμανικι οικονομία, με αποτζλεςμα να ζχουν ανακεωρθκεί επί τα χείρω, οι προβλζψεισ για 
το επόμενο ζτοσ.  
 
Η γερμανικι οικονομία, που αποτελεί τθν «ατμομθχανι» τθσ Ζϊνθσ του Ευρϊ, εκτιμάται ότι 
ενδεχομζνωσ κα οδθγθκεί ςε ςυρρίκνωςθ το 2023, γεγονόσ που μπορεί να ςυμπαραςφρει, 
λόγω τθσ αλλθλεξάρτθςθσ, και άλλα ΚΜ ΕΕ. Παρά τισ οικονομικζσ αβεβαιότθτεσ, θ αγορά 
εργαςίασ παραμζνει εφρωςτθ, ενϊ βραχυπρόκεςμα τόςο το δθμοςιονομικό πρόγραμμα 
ςτιριξθσ όςο και θ ελαφρά αποκλιμάκωςθ των ενεργειακϊν τιμϊν αναμζνεται ενιςχφςουν 
τθν ςυνολικι κατανάλωςθ και τθν παραγωγι ςτθν Γερμανία.  
 



Βζβαια, όπωσ αναφζρεται, οι προβλζψεισ για τον πλθκωριςμό εξακολουκοφν να είναι 
ανθςυχθτικζσ, αφοφ αναμζνεται να παραμείνει ςε υψθλά επίπεδα (7,5% περίπου) για το 
επόμενο ζτοσ, με αρκετά μεγάλθ απόςταςθ από τον ςτόχο του 2% τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 
Σράπεηασ. 
 


