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γεπμανική οικονομία από το ςμβούλιο Οικονομικών Δμπειπογνωμόνων  

  

Οη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ (εθινγή λένπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ, θνύξζα αλάπηπμεο 

εκβνιίνπ θαηά ηνπ Covid-19) αλακέλεηαη αθελόο λα θαηαζηήζνπλ ηελ πνιηηηθή ζθελή ζην πεδίν ησλ 

δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ εμειίμεσλ πεξηζζόηεξν ζηαζεξή ηνπο επόκελνπο κήλεο, αθεηέξνπ λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηηο παγθόζκηεο αγνξέο κε ηελ ειπίδα ελόο, ελ πνιινίο, πξνβιεπόκελνπ ηέινπο ζηελ 

ηξέρνπζα ύθεζε. 

 

Ταπηόρξνλα, σζηόζν, ππάξρνπλ ηκήκαηα ηεο νηθνλνκίαο, όπσο ε εζηίαζε θαη ε θηινμελία, ε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ νπνίσλ, όπσο θαίλεηαη κε ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, ζα ζπλερίδεη λα πιήηηεηαη γηα 

αξθεηό δηάζηεκα αθόκα. Σε απηή ηε κάιινλ κπεξδεκέλε θαηάζηαζε νη γ/νηθνλνκνιόγνη αλαξσηηνύληαη 

γηα ην ηη ζα επεξεάζεη ηειηθά πεξηζζόηεξν ηε γ/νηθνλνκία: ηα ζεηηθά λέα αλάπηπμεο ηνπ εκβνιίνπ ή ν 

θόβνο ελόο επηθείκελνπ θύκαηνο πηώρεπζεο ησλ γ/επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ 

αλαζηαιεί; 

 

Σε θάζε πεξίπησζε όπσο επηζεκαίλεη θαη ζηέιερνο ηνπ γ/ νηθνλνκηθνύ ηλζηηηνύηνπ Ifo, ην αξλεηηθό θιίκα 

ησλ πξνεγνύκελσλ εβδνκάδσλ θαίλεηαη όηη έρεη αξρίζεη λα αληηθαζίζηαηαη από ειπηδνθόξα κελύκαηα γηα 

επαλαθνξά ηεο ζηαζεξόηεηαο ζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο. Απηό επηβεβαηώλνπλ θαη κε ηηο δειώζεηο ηνπο 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε, ζύκθσλα κε ηα νπνία ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα αλαζεσξήζεη 

πξνο ηα πάλσ ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα εηζξνή θνξνινγηθώλ εζόδσλ ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο. Οη εθηηκήζεηο 

απηέο επηβεβαηώζεθαλ θαη ζηηο πξνζθάησο δεκνζηεπζείζεο, αλαζεσξεκέλεο, νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ζπξξίθλσζε ηεο γ/νηθνλνκίαο ηειηθώο θαηά 5,5% ην 2020 (από 6,5% πνπ είρε πξνβιεθζεί 

ηνλ Ινύλην η.έ.), εμαηηίαο ησλ εμαηξεηηθώλ επηδόζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ην θαινθαίξη, κεηά από κία 

καθξά πεξίνδν παύζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ άλνημε θαη κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαηά 

4,4% ην 2021. 

 

Εμίζνπ αηζηόδνμν όκσο εκθαλίζηεθε θαη ζηε ρζεζηλή δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ 

γ/νηθνλνκία ην Σπκβνύιην Οηθνλνκηθώλ Εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Γεξκαλίαο (γλσζηό θαη σο νη «Πέληε 

Σνθνί ηεο Οηθνλνκίαο»), ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Γεξκαλία ζα μεπεξάζεη ηελ θξίζε ηνπ θνξσλντνύ 

θαιύηεξα από ό,ηη αλακελόηαλ λσξίηεξα θέηνο. Σηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ, ην Σπκβνύιην ζεκεηώλεη όηη ην 

γ/ΑΕΠ ζα ζπξξηθλσζεί ιόγσ ηεο παλδεκίαο θαηά 5,1% θέηνο, ελώ πξνβιέπεη αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 

3,7% γηα ην 2021. Απηό ζεκαίλεη όηη νη νηθνλνκνιόγνη είλαη πην αηζηόδνμνη γηα ην ηξέρνλ έηνο, από όηη 

εκθαλίδεηαη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. Τν Σπκβνύιην επίζεο ηνλίδεη όηη έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηηο σο 

άλσ εθηηκήζεηο ηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, όπσο ην δεύηεξν lockdown, ην νπνίν έρεη επηβιεζεί ζηε 

Γεξκαλία από ηηο 2 Ννεκβξίνπ η.έ.  

 

Σηελ έθζεζή ηνπο νη «Πέληε Σνθνί ηεο Οηθνλνκίαο» ζεκεηώλνπλ όηη ε παλδεκία κπνξεί λα δηαηεξεζεί 

ππό έιεγρν κε πεξηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο θαη όηη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα απαηηεζεί εθ λένπ 

εθηεηακέλε δηαθνπή ησλ νηθνλνκηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ηελ άλνημε η.έ. θαη σο 

εθ ηνύηνπ νη δηεζλείο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ δελ αλακέλεηαη εθεμήο λα δηαηαξαρζνύλ ζεκαληηθά. Ωζηόζν 

ζεκεηώλνπλ όηη ε αλάθακςε ηεο γ/ νηθνλνκίαο ζα εμαξηεζεί ζεκαληηθά από ην πώο εμειίζζεηαη απηό ην 

ρξνληθό δηάζηεκα ε παλδεκία ζε ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο αγνξέο.  Τν γεγνλόο όηη νη νηθνλνκνιόγνη παξ’ 

όιεο ηηο αβεβαηόηεηεο παξακέλνπλ πεξηζζόηεξν αηζηόδνμνη γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπο από ό, ηη ζηελ εηδηθή έθζεζή ηνπο γηα ηελ παλδεκία ζηα ηέιε Μαξηίνπ η.έ. 

νθείιεηαη ζην όηη ην θαινθαίξη ε νηθνλνκία αλέθακςε γξεγνξόηεξα από ην αλακελόκελν. 

 

Ωζηόζν, εάλ ηα κέηξα πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα ζα ζηαζνύλ επαξθή, ή όρη, γηα λα κεηώζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ 

ινηκώμεσλ θαζώο θαη γηα ην πόζν θαηξό ζα ρξεηαζηεί λα παξακείλνπλ ζε ηζρύ, είλαη ζηνηρεία πνπ 

εθθεύγνπλ ηεο δπλαηόηεηαο πξνβιέςεώλ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ζεσξνύλ όηη ε πξόζθαηε θαηαθόξπθε 

αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ινηκώμεσλ δείρλεη πόζν εύζξαπζηε παξακέλεη ε θαηάζηαζε.  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article218345948/Steuereinnahmen-von-Bund-und-Laendern-brechen-um-13-Prozent-ein.html


 

Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ, θ. Feld, ε εμνκάιπλζε ή κε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο δελ 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθόκα κε αζθάιεηα γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, σζηόζν ην lockdown 

ηνπ Ννεκβξίνπ η.έ. (ην νπνίν πηζαλόηαηα ζα επεθηαζεί θαη ηνπο επόκελνπο κήλεο κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί 

πγεηνλνκηθά ε θαηάζηαζε δηα κέζσ ηεο εύξεζεο εκβνιίνπ), ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαηά 0,2 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζηηο γ/ νηθνλνκηθέο επηδόζεηο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθνδνζίαο θαη 

εθδειώζεσλ. Δελ είλαη αθόκε γλσζηό εάλ θαη θαηά πόζν ζα επεξεαζηεί ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαζώο 

θαη ε δηάζεζε ησλ θαηαλαισηώλ, ην εηζόδεκα ησλ νπνίσλ θαίλεηαη όηη επεξεάδεηαη κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν. 

 

Απηό ην νπνίν κε αζθάιεηα κπνξεί λα πξνβιεθζεί απηή ηε ζηηγκή είλαη ε αζζελήο αλάθακςε ην επόκελν 

έηνο, ε νπνία κεηά δπζθνιίαο ζα αγγίμεη έσο ηα ηέιε ηνπ 2021 ηα επίπεδα ηεο πξν θνξσλντνύ 

επνρήο. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Feld ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη αθόκα θαη εάλ είραλ αλαθνηλσζεί 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην κέησπν ηεο εύξεζεο εκβνιίνπ πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ εηήζηαο 

έθζεζεο, νη πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκνιόγσλ δε ζα είραλ βειηησζεί, θαη απηό γηαηί πνιιέο εξσηήζεηο 

παξακέλνπλ αθόκα θαη ζήκεξα αλαπάληεηεο (π.ρ. πόζα άηνκα ζα εκβνιηαζηνύλ πξαγκαηηθά, πόζν θαηξό 

ην εκβόιην ζα παξακείλεη απνηειεζκαηηθό γηα ηα επόκελα ρξόληα θιπ.).  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ αληίθηππν ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ ζε εζληθό θαη επξσπατθό 

επίπεδν ε έθζεζε αλαθέξεη όηη ε αλάθακςε ζηε Γεξκαλία θαη ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο 

βξίζθεηαη αθόκα ζε αλακνλή, σζηόζν ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

θηλήζεθαλ πξνο ηελ νξζή θαηεύζπλζε. Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε νη πνιηηηθνί ελήξγεζαλ γξήγνξα θαη 

απνθαζηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Αλ θαη νη νηθνλνκνιόγνη πξνβιέπνπλ κηα ειαθξά αύμεζε ηεο 

αλεξγίαο ζηα 2,74 εθαηνκκύξηα γηα ην επόκελν έηνο ζηε Γεξκαλία, ηα κέηξα θξαηηθώλ εληζρύζεσλ θαη 

ρνξήγεζεο βξαρπρξόλησλ επηδνκάησλ εξγαζίαο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή ύθεζε λα κελ έρεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απαζρόιεζε. Σύκθσλα κε απηό, ηα θξαηηθά κέηξα δηάζσζεο θαη θπξίσο ην 

παθέην νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ ύςνπο € 130 δηζ. ζα απμήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή παξαγσγή αζξνηζηηθά γηα 

ηα έηε 2020 - 2021 θαηά 1,1- 2 %. Δελ έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε σζηόζν γηα ηελ θπβεξλεηηθή απόθαζε 

κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, δεδνκέλνπ όηη νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα εζηηαζηνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ δεκηνγόλσλ ινγηζηηθώλ ρξήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ. Γηα ηελ Επξώπε, ην Σπκβνύιην αλακέλεη αθόκε 

κεγαιύηεξε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο από ό, ηη ζηε Γεξκαλία, όπνπ ε κείσζε ζα αλέιζεη 

ζπλνιηθά ζε 7% θαη ν δείθηεο ρξένπο ζα παξακείλεη ρακειόηεξνο από ό, ηη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

2011.  

 

Ο Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο γηα ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Ελέξγεηα, θ. Altmaier, ζε ρζεζηλέο ηνπ δειώζεηο 

ζεκείσζε όηη ην Σπκβνύιην θαίλεηαη λα είλαη πην αηζηόδνμν από ηελ θπβέξλεζε γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη 

θάπσο πην πξνζεθηηθό ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ γηα ην επόκελν έηνο. Φαηξέηηζε ην γεγνλόο όηη νη 

νηθνλνκνιόγνη αμηνιόγεζαλ ζεηηθά ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, δηα 

κέζσ ηεο ηηκνιόγεζεο ηεο εθπνκπήο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ελώ έδεημε λα ζπκκεξίδεηαη ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνρεπκέλα κέηξα, ώζηε λα 

εκβαζύλεη ζηελ ηξέρνπζα ώζεζε ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ζηε ρξήζε απηήο κε βηώζηκν ηξόπν ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζηε δεκόζηα δηνίθεζε. 

 

Σπλνςίδνληαο ε έθζεζε ηνπ Σπκβνύιηνπ Οηθνλνκηθώλ Εκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Γεξκαλίαο αλαθέξεη όηη 

πξνθεηκέλνπ όια ηα θξάηε ηεο ΕΕ λα κπνξέζνπλ λα βγνπλ από ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπο επόκελνπο 

κήλεο θαηά νκνηόκνξθν ηξόπν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο ζπληνληζκόο κε ηελ ΕΕ, ώζηε λα ιεθζνύλ 

κέηξα ελίζρπζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, κε έκθαζε ζηηο επελδύζεηο γηα ηε ςεθηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ζε πγεία θαη εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ζηε κεηάβαζε ζε κία θιηκαηηθά νπδέηεξε νηθνλνκία. 

 

 

 

 


