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Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την Παρακολούθηση της Πορείας της Γερμανικής 

Οικονομίας – μελέτη οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 
 

Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης αποστολής του, το «Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την 

Παρακολούθηση της Πορείας της Γερμανικής Οικονομίας» (Der Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung1), ή αλλιώς «Επιτροπή Σοφών», έδωσε στη 

δημοσιότητα στις 30 Μαρτίου τ. έ. ειδική μελέτη γύρω από την τρέχουσα κατάσταση και τις 

προοπτικές της γερμανικής οικονομίας, στη «σκιά» της πανδημίας Covid-19 και της κατάρρευσης 

της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε στις 22 Μαρτίου και 

ήδη στις 23 Μαρτίου παρουσιάστηκε στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. 

Α. Η «Επιτροπή Σοφών» ανέπτυξε 3 σενάρια εκτιμήσεων, γύρω από την πορεία της γερμανικής 

οικονομίας, τόσο για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, όσο και για το 2021 (βάσει θεωρητικών 

υποθέσεων για τη διάρκεια, το βάθος και την εκτιμώμενη περίοδο ανάκαμψης της εγχώριας 

οικονομικής δραστηριότητας). 

1. Βασικό Σενάριο: σύντομη ύφεση μέτριας ισχύος  

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, το οποίο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ισχύσει, η 

οικονομική δραστηριότητα ομαλοποιείται ήδη πριν ή έως την αρχή του καλοκαιριού. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, οι «Σοφοί» εκτιμούν ότι το εγχώριο ΑΕΠ θα υποχωρούσε κατά 1,5% το 1ο και κατά 

4,5% το 2ο τρίμηνο του έτους, «κλείνοντας» το 2020 στο -2,8%.Αν αυτή η πρόβλεψη 

επιβεβαιωνόταν, θα επρόκειτο για τη δεύτερη ισχυρότερη υποχώρηση του εγχώριου ΑΕΠ στη 

σύγχρονη ιστορία, μετά το -5,7% το 2009, στην απαρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. 

Σε αυτό το βασικό σενάριο, ωστόσο η οικονομία θα ανέκαμπτε σχετικά γρήγορα, «τρέχοντας» με 

3,7% το 2021 και αναπληρώνοντας σε σημαντικό βαθμό την απολεσθείσα αναπτυξιακή δυναμική 

του προηγούμενου έτους. 

2. Σενάριο «καμπύλης τύπου V»: δριμεία ύφεση μακρύτερης διάρκειας 

Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτού του σεναρίου, η πανδημία προκαλεί απότομη και πολύ 

βαθύτερη ζημία στην εγχώρια παραγωγική βάση («ύφεσης τύπου V»), ενώ η κρίση παρατείνεται 

και χρονικά σε σχέση με το βασικό σενάριο, περιορίζοντας την οικονομική δραστηριότητα μέχρι 

και το ερχόμενο καλοκαίρι. Ως αποτέλεσμα, οι επιδόσεις της οικονομίας το 2ο εξάμηνο το έτους 

κατακρημνίζονται έως και -10%, με τον αντίκτυπο της επιβράδυνσης να βυθίζει το γερμανικό 

ΑΕΠ το 2020 στο -5,4%. 

                                                 
1Σε πλήρη σύνθεση, το Συμβούλιο είναι 5μελές. Επί του παρόντος, ωστόσο αποτελείται από 3 Εμπειρογνώμονες, καθώς το 
μέλος του Συμβουλίου, Prof. Dr. Κα Isabel Schnabel «μεταπήδησε» στο ΔΣ της ΕΚΤ την 1.1.2020, ενώ η θητεία του Prof. 
Dr. Dr. κ. Christoph M. Schmidt, Προέδρου του Συμβουλίου, έληξε στις 29.2.2020 και η αντικατάστασή του εκκρεμεί. 
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Το επόμενο έτος ωστόσο, η οικονομία 

πλεονάζον δυναμικό που «απελευθερώνεται» μετά το πέρας της ύφεσης

ισχυρό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

3. Σενάριο «καμπύλης τύπου U

Στο σενάριο αυτό, οι πολιτικές 

απάμβλυνση των επιπτώσεών της στην εγχώρια κοινωνική και οικονομική ζωή δεν έχουν την 

αναμενόμενη επιτυχία. Η ύφεση βαθαίνει 

επιμηκύνεται κατά πολύ χρονικά 

τρέχοντος έτους: Η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ακρωτηριασμένη

παραγωγή και προσφορά υπηρεσιών καταποντίζονται, 

η ανεργία εκτοξεύεται, η ιδιωτική κατανάλωση κατακρημνίζεται, οι επενδύσεις καταρρέουν,

η επιμήκυνση της κρίσης οδηγεί 

αποσταθεροποίηση. 

Οι «Σοφοί» εκτιμούν ότι σε ένα τέτοιο σενάρ

σχέση με το Σενάριο 2, ήτοι στο 

επιβραδύνοντας σημαντικά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και περιορίζοντας 

την ανάπτυξη το 2021 σε μόλις 

τέλος του επόμενου έτους η συνολική απόδοση της οικονομίας θα υπολείπεται 

του πραγματικού παραγωγικού δυναμικού της (

 

Β. Στο πλαίσιο του ειδικού συμβουλευτικού ρόλου τ

τη χάραξη ορθής οικονομικής

χαιρέτισε τις εξαγγελίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη στήριξη της εγχώριας 

οικονομίας, οι οποίες περιλαμβ

κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας 

27.3.2020, το μεγαλύτερο, μάλιστα στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας. Ως προς την οικονομική τους 

1. Προστασία του επιχειρείν από 

Άμεσες «ενέσεις» ρευστότητας 

ελαστικοποίηση των όρων χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε 

απασχόλησης προσωπικού, φορολογικές διευκολύνσεις, δανειοδοτικά προγράμματα ταχείας 
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η οικονομία κεφαλαιοποιεί και σε αυτό το σενάριο το 

πλεονάζον δυναμικό που «απελευθερώνεται» μετά το πέρας της ύφεσης, επιτυγχάνοντας 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4,9%. 

U»: βαθιά και παρατεταμένη ύφεση 

πολιτικές παρεμβάσεις για την ανάσχεση της πανδημίας και την 

απάμβλυνση των επιπτώσεών της στην εγχώρια κοινωνική και οικονομική ζωή δεν έχουν την 

ύφεση βαθαίνει σε σχέση με το βασικό σενάριο και, 

χρονικά («ύφεση τύπου U»), ακόμη και μέχρι το φθινόπωρο του 

οικονομική δραστηριότητα παραμένει ακρωτηριασμένη

παραγωγή και προσφορά υπηρεσιών καταποντίζονται, πλήθος επιχειρήσεων 

η ανεργία εκτοξεύεται, η ιδιωτική κατανάλωση κατακρημνίζεται, οι επενδύσεις καταρρέουν,

ς οδηγεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορ

Οι «Σοφοί» εκτιμούν ότι σε ένα τέτοιο σενάριο, το εγχώριο ΑΕΠ θα υποχωρούσε μεν λιγότερο σε 

σχέση με το Σενάριο 2, ήτοι στο -4,5% περίπου.Η κρίση ωστόσο θα είχε δομικότερες επιπτώσεις, 

επιβραδύνοντας σημαντικά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και περιορίζοντας 

μόλις 1%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συμβούλιου

τέλος του επόμενου έτους η συνολική απόδοση της οικονομίας θα υπολείπεται 

του πραγματικού παραγωγικού δυναμικού της (“outputgap”). 

συμβουλευτικού ρόλου του προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, για 

τη χάραξη ορθής οικονομικής πολιτικής, το «Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

χαιρέτισε τις εξαγγελίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη στήριξη της εγχώριας 

οικονομίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο γενικότερο «πακέτο» μέτρων ανάσχεσης του 

κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας Covid-19 που ανακοινώθηκε στις 

.3.2020, το μεγαλύτερο, μάλιστα στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Ως προς την οικονομική τους διάσταση, τα μέτρα αυτά προβλέπουν

1. Προστασία του επιχειρείν από την κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας 

ρευστότητας για τη στήριξη των κλυδωνιζόμενων 

ελαστικοποίηση των όρων χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε προγράμματα ευέλικτης 

απασχόλησης προσωπικού, φορολογικές διευκολύνσεις, δανειοδοτικά προγράμματα ταχείας 
_____________________________________________________________________ 

Σελίδα 2 από 4 

κεφαλαιοποιεί και σε αυτό το σενάριο το αδρανοποιημένο, 

επιτυγχάνοντας το 2021 

παρεμβάσεις για την ανάσχεση της πανδημίας και την 

απάμβλυνση των επιπτώσεών της στην εγχώρια κοινωνική και οικονομική ζωή δεν έχουν την 

ό σενάριο και, κυρίως, 

, ακόμη και μέχρι το φθινόπωρο του 

οικονομική δραστηριότητα παραμένει ακρωτηριασμένη επί μακρόν, 

πλήθος επιχειρήσεων κηρύσσει πτώχευση, 

η ανεργία εκτοξεύεται, η ιδιωτική κατανάλωση κατακρημνίζεται, οι επενδύσεις καταρρέουν, ενώ 

το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορές σε 

ιο, το εγχώριο ΑΕΠ θα υποχωρούσε μεν λιγότερο σε 

δομικότερες επιπτώσεις, 

επιβραδύνοντας σημαντικά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και περιορίζοντας 

ου Συμβούλιου, ακόμη και στο 

τέλος του επόμενου έτους η συνολική απόδοση της οικονομίας θα υπολείπεται κατά περίπου 4% 

 

προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, για 

Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων» 

χαιρέτισε τις εξαγγελίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη στήριξη της εγχώριας 

άνονται στο γενικότερο «πακέτο» μέτρων ανάσχεσης του 

19 που ανακοινώθηκε στις 

.3.2020, το μεγαλύτερο, μάλιστα στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

προβλέπουν: 

κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας  

στήριξη των κλυδωνιζόμενων επιχειρήσεων, 

προγράμματα ευέλικτης 

απασχόλησης προσωπικού, φορολογικές διευκολύνσεις, δανειοδοτικά προγράμματα ταχείας 
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έγκρισης, κρατικές εγγυήσεις κ. ά., προκειμένου να αποφευχθεί ένα «κύμα» πτωχεύσεων 

επιχειρήσεων και απολύσεων εργαζομένων, λόγω της καχεξίας της ζήτησης και της κατάρρευσης 

της παραγωγής και της προσφοράς υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι «Σοφοί» συνηγορούν επίσης στην πρόθεση της Κυβέρνησης για συμμετοχή 

στο μετοχικό κεφάλαιο κρίσιμων επιχειρήσεων για τη γερμανική οικονομία (είτε λόγω 

μεγέθους/εμβληματικότητας, είτε λόγω συστημικότητας/κρισιμότητας για τις εγχώριες υποδομές), 

ειδικώς στην περίπτωση επιμήκυνσης της αβεβαιότητας και προκειμένου να αποφευχθεί ένα 

σενάριο παρατεταμένης ύφεσης «τύπου U», αλλά παγίως υπό το πρίσμα της άμεσης απεμπλοκής 

μετά το πέρας της κρίσης. 

2. Στήριξη των εισοδημάτων 

Πέρα από τις υπάρχουσες, θεσμοθετημένες «δικλείδες ασφαλείας» του συστήματος, όπως η 

δημόσια ασφάλιση και υγεία, η αναδιανομή μέσω του φορολογικού συστήματος, τα επιδόματα 

(πχ. ανεργίας, καταβολής μισθών σε περίπτωση ασθένειας, καραντίνας κ.λπ.), αλλά και τις άμεσες 

χρηματοδοτικές ενισχύσεις που αποφάσισε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη των νοικοκυριών, των 

ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ., το «Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων» συνιστά στενή 

παρακολούθηση των επιδόσεων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η άμεση και έγκαιρη παρέμβαση του Κράτους για τη στήριξη των εισοδημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό οι «Σοφοί» προκρίνουν τη λήψη επιπλέον στοχευμένων παρεμβάσεων, 

προσωρινού αλλά και μόνιμου χαρακτήρα, ειδικώς για την αποφυγή μιας παρατεταμένης ύφεσης: 

ένα ευρύ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αύξηση των δαπανών για έρευνα&ανάπτυξη, μείωση 

των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, μεταβιβάσεις, ελαστικοποίηση των 

αποσβέσεων παγίου κεφαλαίου, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κ.ά. 

3. Κατάλληλη αξιοποίηση του χρόνου 

Οι Οικονομικοί Εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για κατάλληλη αξιοποίηση του 

«νεκρού» χρόνου, που δημιουργεί το “lockdown” για συγκεκριμένες δράσεις μετασχηματισμού 

της οικονομίας. Επί παραδείγματι, οι «Σοφοί» προτείνουν την άμεση υλοποίηση/ολοκλήρωση 

κατασκευαστικών έργων, πάντα με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας και 

υγιεινής, όπως: την ταχύτερη αποπεράτωση έργων οδοποιίας, λόγω της μειωμένης κίνησης στο 

οδικό δίκτυο της χώρας ή, αντίστοιχα, την ολοκλήρωση κατασκευής/ανακαίνισης σχολικών 

κτιρίων, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων σε όλη την επικράτεια. 

Στην ίδια κατεύθυνση ο κατ’ οίκον περιορισμός επιβάλει ουσιαστικά την ταχύτερη μετάβαση σε 

μοντέλα τηλε-εργασίας ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την τηλε-εκπαίδευση του εργατικού 

δυναμικού με νέες δεξιότητες ή σε νέα πεδία δραστηριοτήτων απ’ ότι σε συνθήκες πλήρους 

λειτουργίας. Επιπρόσθετα, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και υποχρεωτικής 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζονται για τη ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τέλος, η «Επιτροπή Σοφών» επισήμανε την ανάγκη έγκαιρου σχεδιασμού των πρωτοβουλιών και 

των επενδυτικών σχεδίων για την «επόμενη μέρα» της γερμανικής οικονομίας, μετά το πέρας της 

πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. 

Γ. Αξίζει να σημειωθεί, στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας, η διαφορά απόψεων που 

καταγράφεται μεταξύ των μελών της «Επιτροπής Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων», αναφορικά 

με την καταλληλότερη στρατηγική αντιμετώπισης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
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συνεπειών της κρίσης σε επίπεδο ΕΕ/Ευρωζώνης. Αν και οι Εμπειρογνώμονες συμφωνούν, 

ομοφώνως, ότι απαιτούνται άμεσες, συντονισμένες και γενναίες παρεμβάσεις, σε επίπεδο 

Ένωσης, για τη στήριξη των Κ-Μ που πλήττονται βαρύτερα από την πανδημία, εντούτοις οι 

γνώμες διίστανται γύρω από την ανάγκη έκδοσης «Ευρωομολόγων «κορωνοϊού» (Corona-Bonds). 

Ο επικεφαλής της «Επιτροπής Σοφών» Prof. Dr. Dr.κ. Lars Feld τάσσεται υπέρ της αξιοποίηση 

των υπαρχόντων «εργαλείων», όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), με την 

ταυτόχρονη διάθεση επιπλέον πόρων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, φοβούμενος κυρίως 

κινδύνους που θα μπορούσαν να ανακύψουν για τους δημόσιους προϋπολογισμούς των Κ-Μ από 

την αμοιβαιοποίηση του χρέους. Αντίθετα, το μέλος της Επιτροπής Prof. Dr. κ. Achim Truger 

θεωρεί απαραίτητη την έκδοση κάποιου τύπου κοινού ομολόγου της Ευρωζώνης, για την 

αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας και τη στήριξη των οικονομιών των Κ-

Μ, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα «εργαλεία». 

 


