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ΘΔΜΑ:  Μηνιαία Έκθεζη Γερμανικής Ομοζπονδιακής Σράπεζας (Bundesbank) για ηην 

πορεία οικονομίας και ηον χρημαηοπιζηωηικό ηομέα ζηη Γερμανία 
 

Σηελ ηειεπηαία κεληαία έθζεζή ηεο, ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα (Bundesbank), αλακέλεη 

αηζζεηή νηθνλνκηθή ύθεζε ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία, κε ηελ έλλνηα κηαο παξαηεηακέλεο κείσζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαηά ην δ΄ ηξίκελν η.έ., ε νπνία ζα ζπλερηζηεί θαη ην α΄ ηξίκελν 2023, 

αιιά θαη ζηνλ πιεζσξηζκό πεξίπνπ θαηά 10%, σο απόηνθν ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο.  

 

Επηπξνζζέησο, ε Bundesbank επηζεκαίλεη όηη ν πςειόο πιεζσξηζκόο θαη ε αβεβαηόηεηα γύξσ από 

ην ελεξγεηαθό θόζηνο δελ επεξεάδνπλ κόλν ηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηνπο 

ζρεηηδόκελνπο κε απηήλ θιάδνπο (π.ρ. ππεξεζηώλ) θαη ζπλνιηθά ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα δπζκελώο ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ην θαιάζη ηνπ κέζνπ 

λνηθνθπξηνύ ζηε Γεξκαλία.  

 

Η ιήμε κάιηζηα ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηνπ κεησκέλνπ εηζηηεξίνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε ΜΜΜ 

(ζπδεηήζεηο επί ηνπ παξόληνο πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηελ εηζαγσγή «δηαδόρνπ ζρήκαηνο» ηνπ 

εηζηηεξίνπ ησλ 9€ γηα όια ηα ΜΜΜ, ην νπνίν όκσο ζα αλέξρεηαη ζηα 49€), αλακέλεηαη λα 

ππξνδνηήζεη έηη πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε, κε απμήζεηο ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο θαη λα νδεγήζεη 

αθόκα θαη ζε δηςήθηα αύμεζε ηνλ πιεζσξηζκό ζηελ Γεξκαλία, ν νπνίνο πηζαλόηαηα ζα 

αληηθαηνπηξηζηεί ζηηο ηηκέο θαηαλαισηή, ζηηο αξρέο ηνπ 2023. Γηα ηνλ ιόγν απηό εκπεηξνγλώκνλεο 

εθηηκνύλ όηη νη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο ζα αλαγθαζηνύλ αξγά ή γξήγνξα λα πξνζαξκόζνπλ 

αηζζεηά ηηο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θ.α. ζην πςειό θόζηνο πξνκεζεηώλ.  

 

Με ηηο πξννπηηθέο λα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ αβέβαηεο ζε παξόκνηεο δπζκελείο πξνβιέςεηο 

πξνρσξνύλ θαη άιια νηθνλνκηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα ηεο ρώξαο. Εηδηθόηεξα, ην Γεξκαληθό 

Ιλζηηηνύην ηνπ Μνλάρνπ (Ifo) αλακέλεη όηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 0,3% 

ζπλνιηθά ην επόκελν έηνο, ελώ ην Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Κηέινπ γηα ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκία 

(IfW) πξνβιέπεη αθόκε θαη πηώζε ηεο ηάμεο 0,7%. Τν Ifo πξνρώξεζε κάιηζηα ζε πξόβιεςε γηα 

αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζπλνιηθά θαηά 8,1% γηα ην 2022 θαη 9,3% γηα ην 2023, ελώ ην IfW 

αλακέλεη όηη ν πιεζσξηζκόο ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην 8,0% θέηνο θαη 8,7 % ην επόκελν έηνο.  

 

Με ελδηαθέξνλ ζπγθξαηείηαη, επίζεο, αλάιπζε ηεο Bundesbank γηα ην πώο ηα γεξκαληθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζα αληηκεησπίζνπλ κηα απόηνκε αύμεζε ησλ επηηνθίσλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ηνύην δξνκνινγεζεί από πιεπξάο ΕΚΤ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ 

γ/ηδξπκάησλ ζα έξζεη αληηκέησπε κόλν βξαρππξόζεζκα κε κεηώζεηο ζηα πεξηζώξηα επηηνθίσλ. 

 


