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ΘΔΜΑ: Η γερμανική οικονομία σε αργή πορεία ανάκαμψης 
 

Σύκθσλα κε ηνπο Γεξκαλνύο νηθνλνκνιόγνπο αξγή αλακέλεηαη λα είλαη ε αλάθακςε ηεο γ/ 

νηθνλνκίαο θαηά ηνπο επόκελνπο κήλεο, ελώ ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο θαηά ην 2021 απνηειεί 

ζπλάξηεζε ηεο απζηεξνπνίεζεο ή κε ηνπ κεξηθνύ lockdown ην νπνίν έρεη επηβιεζεί από ηηο 

αξρέο Ννεκβξίνπ η.έ.  

 

Όπσο αλαθέξεη ν Πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο (DIW) ηα βίαηα 

ζθακπαλεβάζκαηα ηεο γ/νηθνλνκίαο ζα είλαη αηζζεηά γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο αθόκα, ελώ 

παξνκνηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ πνξεία ηεο κε ηελ πνξεία ελόο ‘rollercoaster’. Δεδνκέλσλ ησλ 

απμαλόκελσλ θξνπζκάησλ ζηε γ/ επηθξάηεηα θαζώο θαη ηεο ζπλέρηζεο επηβνιήο ηνπ κεξηθνύ 

lockdown, νη ειπίδεο κίαο κέηξηαο έληαζεο επηπηώζεσλ ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο έρνπλ νξηζηηθά 

απσιεζζεί. Οη ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ αλαθέξνπλ αλάπηπμε ηεο γ/ νηθνλνκίαο 

θαηά 5,3% ην 2021, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ην lockdown παξαηαζεί θαη ζηηο αξρέο ηνπ επόκελνπ 

έηνπο δελ αλακέλεηαη λα θαηαγξαθεί αλάπηπμε κεγαιύηεξε από 3,8% γηα ην 2021. 

 

Μεηά ηε βαζηά ύθεζε ηνπ α΄ εμακήλνπ η.έ. θαη ηελ απόηνκε αλάθακςε ηνπ γ΄ ηξηκήλνπ η.έ., ε 

νπνία έθαλε ηελ θακπύιε ηεο πνξείαο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο λα κνηάδεη κε ‘V‘, ην γ/ ΑΕΠ 

αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί θαηά 0,5% ην δ΄ ηξίκελν 2020. Η ζπξξίθλσζε απηή, σζηόζν, 

ζύκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιόγνπο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, δελ αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε από ην 

απηό πνζνζηό, δηόηη νη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο δείρλνπλ λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηα 

λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνύξγεζε ε παλδεκία. Δεδνκέλεο ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη από 

ηελ άγλσζηε κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή έλαξμε ησλ εκβνιηαζκώλ, ζεσξνύλ όηη ε θακπύιε ηεο 

πνξείαο ηεο γ/νηθνλνκίαο, ζπλνιηθά γηα ην 2021, πηζαλόηαηα ζα κνηάδεη κε ‘W‘.  

 

Εάλ είρε ηεζεί ε παλδεκία ππό έιεγρν έσο ην ηέινο ηνπ 2020, ηόηε ζα κπνξνύζε λα γίλεη ιόγνο 

γηα πηζαλόηεηα ηζρπξήο αλάθακςεο κέζα ζην 2021 θαη επαλαθνξά ηνπ γ/ΑΕΠ ζηα πξν θξίζεο 

ηεο παλδεκίαο επίπεδα. Ωζηόζν θάηη ηέηνην απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή είλαη εληόλσο ακθίβνιν.  

 

Σηα ζεηηθά ησλ θηλήζεσλ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαηαηάζζεηαη ζύκθσλα κε ηνπο 

νηθνλνκνιόγνπο ε απόθαζε λα ιεθζνύλ θαη λα ρνξεγεζνύλ, άκεζα θαη ρσξίο γξαθεηνθξαηηθά 

εκπόδηα, νηθνλνκηθά παθέηα ζηήξημεο, δεδνκέλνπ όηη ρσξίο απηά ην γ/ΑΕΠ ζα ζπξξηθλσλόηαλ 

θαηά 1,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξηζζόηεξν θαη ζα αλεξρόηαλ έηζη ε ζπξξίθλσζε ζπλνιηθά γηα ην 

2020 ζην 6,4%. Σύκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιόγνπο ε νηθνλνκηθή ζηήξημε πξέπεη λα ζπλερηζηεί 

θαη ην 2021, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη νύηε νη γ/εμαγσγέο αλακέλεηαη λα απμεζνύλ ζεακαηηθά ηνπο 

επόκελνπο κήλεο. Ήδε θαηά ηνλ κήλα Οθηώβξην η.έ. νη γ/εμαγσγέο, αλεξρόκελεο ζε € 112 δηζ. 

κεηώζεθαλ θαηά 6,5% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη.  

 

Ο νηθνλνκηθόο δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο (IW) ζηηο πξνγλώζεηο ηνπ γηα 

ην 2021 δελ αλακέλεη λα επεξεαζηνύλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όινη νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο. 

Κιάδνη όπσο ε γαζηξνλνκία θαη ε εζηίαζε δελ αλακέλεηαη λα επηζηξέςνπλ άκεζα ζηα πξν 



 

θξίζεο ηεο παλδεκίαο επίπεδα. Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία νη ελ ιόγσ θιάδνη 

θαηαγξάθνπλ θαηά ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 2020 πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,1%, ελώ ε αλάπηπμή ηνπο δελ 

αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην 3,7% γηα ην 2021. Σηελ αληίπεξα όρζε αηκνκεραλή ηεο γ/νηθνλνκίαο 

ζπλερίδεη λα παξακέλεη ε βηνκεραληθή παξαγσγή ε νπνία εθηηκάηαη όηη ζα απμεζεί θαηά 4% ην 

2020 ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. 

 

 

 
 

 


