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ΘΔΜΑ:  Απρόςμενη αφξηςη του γερμανικοφ ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο τρέχοντοσ έτουσ – Βελτίωςη 
επιχειρηματικοφ κλίματοσ 

 

Απρόςμενθ αφξθςθ, ςυγκριτικά με το προθγοφμενο τρίμθνο, κατζγραψε το γερμανικό ΑΕΠ το 
γ’ τρίμθνο τ.ζ. (+0,4%), ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ γερμανικισ Στατιςτικισ Αρχισ 
(Destatis). Μάλιςτα, ςε ετιςια βάςθ, θ καταγραφόμενθ ανάπτυξθ είναι ακόμθ μεγαλφτερθ 
(+1,2%), ενϊ το ΑΕΠ για πρϊτθ φορά υπερζβθ τα προ κρίςθσ επίπεδα (0,3% υψθλότερο ςε 
ςχζςθ με το δ’ τρίμθνο 2019). Σθμαντικι είναι και θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, θ οποία ςε 
ετιςια βάςθ ενιςχφκθκε κατά 1,1%. Είναι χαρακτθριςτικι θ διατφπωςθ τθσ Destatis ςτο 
ςχετικό δελτίο τφπου ότι «θ Γερμανικι Οικονομία παραμζνει εφρωςτθ». 
 
Κινθτιριοι μοχλοί τθσ ανάπτυξθσ το γ’ τρίμθνο αποτζλεςαν: θ ιδιωτικι κατανάλωςθ, παρά 
τον καλπάηοντα πλθκωριςμό και τθν ενεργειακι κρίςθ, οι εξαγωγζσ (+2%), κακϊσ και οι 
εταιρικζσ επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό και μθχανιματα. Σε κρίςθ βρίςκεται ο κλάδοσ 
καταςκευϊν (-1,4%) λόγω εκτόξευςθσ τόςο των τιμϊν των ακινιτων, όςο και των 
ςτεγαςτικϊν επιτοκίων. 
 
Οικονομικοί αναλυτζσ υποδζχονται με ικανοποίθςθ αυτά τα κετικά ςτοιχεία για το γ/ΑΕΠ, 
αλλά ςυνεχίηουν να κεωροφν πικανό το ενδεχόμενο φφεςθσ το 2023. Χαρακτθριςτικά, ο 
επικεφαλισ οικονομολόγοσ τθσ Commerzbank, J. Krämer, αναφζρει ότι «ακόμθ περιμζνω 
φφεςθ [το 2023], αλλά όχι πλζον οικονομικι κατάρρευςθ». Στο ίδιο κλίμα, ο επικεφαλισ 
οικονομολόγοσ τθσ Γ/Τράπεηασ Αναςυγκρότθςθσ, F. Köhler-Geib, εκτιμά ότι «κα αποφευχκεί 
θ οικονομικι κατάρρευςθ ι μια κρίςθ αντίςτοιχθ τθσ περιόδου τθσ πανδθμίασ, χάρθ ςτθν 
πλθρότθτα των ενεργειακών εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ φ/α και χάρθ ςτισ ςθμαντικζσ 
προςπάκειεσ εξοικονόμθςθσ από εταιρείεσ και νοικοκυριά». 
 
Το κετικότερο του αναμενομζνου κλίμα ςτθν οικονομία αποτυπϊνεται και ςε ζρευνα του 
ζγκριτου Ινςτιτοφτου IfO (Institute for Economic Research) ςτο Μόναχο, το οποίο ανακοίνωςε 
ότι ο δείκτθσ επιχειρθματικοφ κλίματοσ βελτιϊκθκε κατά περίπου 2% τον τρζχοντα μινα. Το 
IfO υπολογίηει τον εν λόγω δείκτθ βάςει ερωτθματολογίων, που διανζμει ςε 9.000 ςτελζχθ 
επιχειριςεων. Σφμφωνα με τθν ζρευνα του, αν και οι επιχειριςεισ εκφράηουν δυςαρζςκεια 
για τθν παροφςα οικονομικι κατάςταςθ, εν τοφτοισ είναι λιγότερο απαιςιόδοξεσ για το 
μζλλον. Η βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ είναι εντονότερθ ςτον κλάδο τθσ 
βιομθχανίασ. Όπωσ χαρακτθριςτικά δθλϊνει ο Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου, Dr. Fuest, «θ 
πορεία τθσ οικονομίασ μάσ κάνει να ελπίηουμε ότι θ φφεςθ κα είναι θπιότερθ από όςο πολλοί 
περίμεναν». 
 
Υπενκυμίηεται ότι θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ προβλζπει φφεςθ τθσ οικονομίασ για το 2023 τθσ 
τάξθσ του 0,4%, ενϊ θ Επιτροπι Σοφϊν τοποκετεί τθν επερχόμενθ υποχϊρθςθ του ΑΕΠ 
ακόμθ χαμθλότερα, ςτο 0,2%. Το κατά πόςο κα υπάρξει, τελικά, φφεςθ το ερχόμενο ζτοσ και 



το φψοσ αυτισ κα εξαρτθκοφν κυρίωσ από τθν πορεία τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ. Η 
τελευταία ενδζχεται να επθρεαςτεί αρνθτικά λόγω των υψθλϊν τιμϊν ενζργειασ, που 
πιζηουν ιδίωσ τα χαμθλότερα ειςοδθματικά ςτρϊματα. Πάντωσ, ςφμφωνα με το βαρόμετρο 
καταναλωτι του Συνδζςμου Λιανικοφ Εμπορίου (Handelsverband Deutschland), οι 
καταναλωτζσ δθλϊνουν πρόκυμοι να ρευςτοποιιςουν ζνα αςυνικιςτα υψθλό ποςοςτό των 
αποταμιεφςεων τουσ προκειμζνου να διατθριςουν το ςθμερινό επίπεδο κατανάλωςθσ και 
διαβίωςθσ τουσ. 

 


