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οικονομία 

 

Σε επί ηα βειηίσ αλαζεώξεζε ησλ εθηηκήζεώλ ηεο γηα ηε πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

πξνβαίλεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή ζηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο ηεο, αλακέλνληαο πιένλ όηη 

θαηαγξάθεη ήπηα αλάπηπμε γηα ηελ θεηηλή ρξνληθά έλαληη ησλ πξνεγνύκελσλ πξνβιέςεώλ ηεο 

γηα ζπξξίθλσζε. 

Εηδηθόηεξα, ε Επηηξνπή αλακέλεη όηη ην γεξκαληθό ΑΕΠ ζα παξνπζηάζεη γηα ην 2023 αύμεζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2%, έλαληη ζπξξίθλσζεο θαηά 0,6% πνπ πξνέβιεπε ην πεξαζκέλν 

θζηλόπσξν, ιόγσ ηεο απνθιηκάθσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηεο ζηήξημεο ησλ 

λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Με βάζε ηα πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία γηα ην ηέηαξην ηξίκελν 

πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην γεξκαληθό ΑΕΠ παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2%. 

Ωζηόζν, ζεκεηώλεη όηη παξά ηελ πξόζθαηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο, ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία αλακέλεηαη λα ππνζηεί αθόκε κία ήπηα πηώζε ζηηο αξρέο ηνπ 2023, γεγνλόο πνπ 

νθείιεηαη ζηηο πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο πνπ πιεξώλνπλ ηα λνηθνθπξηά, ηηκέο νη νπνίεο 

εμαθνινπζνύλ λα απμάλνληαη θαζώο θαη ε θξαηηθή ζηήξημε γηα ην δίκελν Ιαλνπαξίνπ – 

Φεβξνπαξίνπ πνπ πξόθεηηαη λα εθηακηεπζεί ην Μάξηην. Γηα ην 2024, ε ΕΕπηηξνπή πξνβιέπεη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 1,3%. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκό, εθηηκάηαη όηη ν δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή ζηε Γεξκαλία ζα 

δηαηεξεζεί ζε πνιύ πςειά επίπεδα, ζπγθεθξηκέλα ζην 6,3% γηα ην 2023, πξηλ από ειαθξά 

ππνρώξεζε ζην 2,4% γηα ην 2024. Οη ηηκέο θαηαλαισηή, ζε ελαξκνληζκέλε βάζε ώζηε λα 

είλαη ζπγθξίζηκεο κε απηέο ζηα άιια θ-κ ηεο ΕΕ, θνξπθώζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην ζην 

11,6%, θπξίσο ιόγσ ησλ ζπλερώλ απμήζεσλ ησλ ελεξγεηαθώλ ηηκώλ θαη ηνπ θόζηνπο ησλ 

εηζξνώλ. Γηα ην ηξέρνλ έηνο, ε Επηηξνπή αλακέλεη όηη ε κεηαθύιηζε ηνπ πςεινύ ξπζκνύ 

αύμεζεο ησλ ρνλδξηθώλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα κεηξηαζηεί από ηα αλώηαηα όξηα 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ηηκέο ηνπ θ/α θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Επίζεο ζεκεηώλεηαη όηη ην 

απμαλόκελν θόζηνο παξαγσγνύ αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη ηνλ πιεζσξηζκό ζε πςειά αθόκε 

επίπεδα. 

Παξάιιεια ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, Christian Lindner (FDP), κε αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην Σπκβνύιην Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, δήισζε θαηεγνξεκαηηθά όηη «οι 

αλλαγέρ ζηοςρ κανόνερ πεπί σπέοςρ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ ηιρ οποίερ πποηείνει η Επιηποπή δεν 

μποπούν να εγκπιθούν υρ έσοςν». Οη 27 Υπνπξγνί Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ πξόθεηηαη λα 

εμεηάζνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθώλ θαλόλσλ. Ο θ. Lindner αλέθεξε επίζεο 

όηη «οι σώπερ με ςτηλά επίπεδα σπέοςρ μεηά ηην πανδημία θα ππέπει να επιζηπέτοςν ζε βιώζιμα 

δημόζια οικονομικά. Η βιυζιμόηηηα δεν άπηεηαι μόνον οικολογικών ζηόσυν, ππέπει να έσει 

εθαπμογή και ζηην οικονομία. Για ηη Γεπμανία είναι απαπαίηηηο να δει ζςνεκηικά, αξιόπιζηα και 

πποβλέτιμα μονοπάηια ππορ ηη μείυζη ηυν ελλειμμάηυν και επιπέδυν σπέοςρ». 



Απαληώληαο ζηηο αληηδξάζεηο πνιιώλ θπβεξλήζεσλ θ-κ θαη ζηελ αληίζεηε επηρεηξεκαηνινγία 

πνπ αλαπηύζζεηαη, ν θ. Lindner πηζηεύεη όηη «οι κςβεπνήζειρ ππέπει απλώρ να μειώνοςν ηο 

διαπθπυηικό ηοςρ έλλειμμα κάθε σπόνο ηοςλάσιζηον καηά 0,5% ηος ΑΕΠ μέσπι να θηάζοςν ζε 

ιζοπποπία. Αςηό, ζε ζςνδςαζμό με ηην οικονομική ανάπηςξη θα θπονηίζει για ηο σπέορ». Όπσο 

δήισζε επίζεο αλώηεξνο αμησκαηνύρνο ηεο Επξσδώλεο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο ζπλνκηιίεο «ηο 

πιο πιθανό αποηέλεζμα είναι όηι θα έσοςμε κάηι πολύ παπόμοιο με ηη γεπμανική θέζη ζηο ηέλορ». 

 


