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Πληθωριζηικές πιέζεις ζηη γερμανική οικονομία – Κλάδος γερμανικής 

ασηοκινηηοβιομητανίας πλήηηεηαι ζημανηικά  

 

Τν Γεξκαληθό Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλαθνίλσζε όηη ην πνζνζηό πιεζσξηζκνύ 

ζηε Γεξκαλία [4,5%- ηζηνξηθό πςειό ηειεπηαίσλ 30 εηώλ] ζα αξρίζεη λα κεηώλεηαη από ην 2022, 

εθόζνλ αξρίζνπλ λα ππνρσξνύλ νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εκθάληζή ηνπ [ζπκθόξεζε ζηα 

δηεζλή δίθηπα κεηαθνξώλ, ειιείςεηο πξώησλ πιώλ, απμεκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο]. 

 

Σην ίδην πιαίζην, πξνζθάησο θαη ην ΔΝΤ κείσζε ηελ πξόβιεςή ηνπ από 3,6% ζε 3,1% γηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Γεξκαλίαο θαηά ην 2021, αλακέλνληαο όηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία 

αλακέλεηαη λα αλαθάκςεη ζεκαληηθά πεξί ην ηέινο 2022. 

 

Σηα αηζηόδνμα ησλ κελπκάησλ θαηαγξάθεηαη ε πξόβιεςε γηα αύμεζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκηθήο 

παξαγσγήο [ην γ΄ ηξίκελν ζεκεηώζεθε αύμεζή ηεο θαηά 1,8% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν 

ηξίκελν] θαη ε ζπγθξαηεκέλε ελίζρπζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΕΠ θαηά ην δ΄ ηξίκελν, σζηόζν κε 

ρακειόηεξν ξπζκό από όηη ηα δύν πξνεγνύκελα ηξίκελα, ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ 

δπζκελή πνξεία ηεο παλδεκίαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. Τνκέαο ππεξεζηώλ ζπλερίδεη λα 

απνδεηθλύεηαη βξαρίνλαο ζηήξημεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ηελ ώξα πνπ ε γεξκαληθή 

βηνκεραληθή παξαγσγή ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, κε πξνεμέρνληα ηνλ 

θιάδν ηεο γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

 

Όπσο είλαη αλακελόκελν ελ κέζσ ησλ ηζηνξηθά ρακειώλ αλαπηπμηαθώλ ξπζκώλ θαη πςειώλ 

πιεζσξηζηηθώλ πηέζεσλ, εθπξόζσπνη γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ απεπζύλνπλ έθθιεζε πξνο ηελ 

επόκελε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε γηα αλάγθε επαλεθθίλεζεο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο, ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε παγθνζκηνπνίεζε θαίλεηαη λα δίλεη πξνζσξηλά ηε 

ζέζε ηεο ζηε κεηαηόπηζε ηεο παξαγσγήο ζε ηνπηθό επίπεδν. Οη δηαηαξάμεηο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα σο απόηνθν ηεο παλδεκηθήο θξίζεο θαη νη ζπλαθόινπζεο ζηξεβιώζεηο ζηελ αγνξά [νη 

νπνίεο έρνπλ κεηαθπιεζεί από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζε απηή ηεο δήηεζεο], ππξνδνηνύλ 

θαζεκεξηλά πιένλ ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε πνιηηηθό θαη επηρεηξεκαηηθό θόζκν ζηε Γεξκαλία γηα ην 

πνηεο είλαη νη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη επόκελε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε. Τα 

ηξία θόκκαηα πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη απηή ηε ζηηγκή γηα ηνλ ζρεκαηηζκό θπβέξλεζεο 

ζπλαζπηζκνύ έρνπλ εμαγγείιεη ηνλ ζρεδηαζκό αύμεζεο ησλ δεκνζίσλ επελδύζεσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ εγρώξησλ πεγώλ αλάπηπμεο, κε ηειηθό ζηόρν λα είλαη νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ζην 

κέιινλ ιηγόηεξν επάισηεο ζε δηαηαξαρέο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο. 

 

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο ηνπο [ζε ΗΠΑ, Κίλα αθόκα θαη Ιλδία] απνηέιεζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

κνλόδξνκν, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνύλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ δπλακηθνύ, πξώησλ πιώλ θαζώο θαη άιισλ δεηεκάησλ [κέηξα 

πξνζηαηεπηηζκνύ, δηεζλείο αλαδπόκελνη αληαγσληζηέο, ελ γέλεη δηαηαξαρέο ζην παγθόζκην 



 

εκπόξην]. Ωζηόζν, όπσο ζεκεηώλνπλ Γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ απηώλ, 

ελδερόκελε εγθαηάζηαζε γξακκήο παξαγσγήο εξγνζηαζίσλ ηνπο ζε άιιεο ρώξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη πην θνληά ζε πξνκεζεπηέο απηώλ, καθξνπξόζεζκα ελδέρεηαη λα ζεκάλεη αύμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαη κείσζε ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ, ζε έλαλ θιάδν πνπ δηαρξνληθά απνηειεί  βξαρίνλα 

ζηήξημεο ηεο κεγαιύηεξεο νηθνλνκίαο ηεο ΕΕ. 

 

Εθπξόζσπνη γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ θαηαζθεπήο νρεκάησλ θξνύνπλ ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ όηη 

ε αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν αλακέλεηαη ηα επόκελα ρξόληα λα ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά, 

απνδίδνληαο απηό ηνλ ηζρπξηζκό ζην πςειό θόζηνο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο. 

 

Αξθεηέο γεξκαληθέο εηαηξείεο πξνεηδνπνηνύλ όηη ν ζπλδπαζκόο αξγήο αλάθακςεο από ηηο 

επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο θαη αλάγθεο γηα ηαρεία κεηάβαζε ζε θαζαξόηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο ζα 

ηηο νδεγήζεη ζε απώιεηα ζεκαληηθώλ κεξηδίσλ αγνξάο. Με δεδνκέλν κάιηζηα όηη ήδε από ην 

θαινθαίξη η.έ., εμαηηίαο ηεο παγθόζκηαο έιιεηςεο chip, θαηαγξάθεηαη ζηε Γεξκαλία ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο παξαγσγήο νρεκάησλ [-50% ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν  πξν ηεο παλδεκίαο 

δηάζηεκα], ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύλ ζε επίπεδν ΕΕ νη απαηηήζεηο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 

θιηκαηηθήο κεηάβαζεο θαη αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ηαμηλνκήζεσλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ, έξρνληαη ζε 

κεγάιν βαζκό λα πηέζνπλ έηη πεξαηηέξσ ηε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


