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ΠΡΟΣ: - Β3 Διεύθυνση  
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
 

ΘΕΜΑ: «Εξελίξεις της Γερμανικής Οικονομίας» 

 

Ενδιαφέροντα στοιχεία, αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τη κατάσταση της 

γ/οικονομίας περιέχονται σε εκτενές άρθρο που αναδημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Στο εν λόγω άρθρο περιγράφονται όλες οι 

πρόσφατες εξελίξεις της γ/οικονομίας καθώς και προβλέψεις για τη πορεία του γερμανικού 

Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος για το επόμενο οικονομικό έτος. Πιο αναλυτικά, η 

προσοχή του αρθρογράφου εστιάζει στα εξής: 

 

Το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους, η συνολική οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 

1,8%. Αυτό σημαίνει ότι η ισχυρή ανάκαμψη της γ/οικονομίας γνώρισε από το πρώτο κύμα 

του κορωνοϊού μια προσωρινή ανατροπή. Σημαντικός παράγων ήταν η μείωση της 

προστιθέμενης αξίας στις κατασκευές, όπου η παραγωγή αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2020 από 

την επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ και παρεμποδίστηκε από τις πολύ δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες στις αρχές τ.έ.  
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Ωστόσο, το εμπόριο υπέστη σοβαρές ζημίες καθώς οι πωλήσεις πλήττονται σοβαρά από το 

κλείσιμο τμημάτων του λιανεμπορίου, μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τον περασμένο 

Δεκέμβριο.  

 

Σε άλλες υπηρεσίες υψηλής έντασης επαφών, ο κυκλικός αντίκτυπος του ανανεωμένου 

κύματος κορωνοϊού  είχε ήδη γίνει αισθητός στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους. Οι πωλήσεις, στις αρχές τ.έ., παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες και πάντα σε 

χαμηλά επίπεδα. Η προστιθέμενη αξία στην μεταποίηση αυξήθηκε πολύ πιο αργά από ότι 

αναμενόταν αρχικά το πρώτο τρίμηνο. Παρόλο που η κατάσταση των παραγγελιών 

βελτιώθηκε σημαντικά σε όλους σχεδόν του κλάδους της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο τ.έ., 

οι σημαντικές ελλείψεις στην προσφορά βασικών βιομηχανικών ενδιάμεσων προϊόντων 

αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό που εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανόν να σταθούν εμπόδιο σε 

μία αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. 

 

Από τα τέλη περασμένου Απριλίου, τα ποσοστά μολύνσεων από τον κορωνοϊό 

παρουσιάζουν σταθερά πτωτική τάση, ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο αριθμός των 

εμβολιασμών. Σε συνέχεια των θετικών αυτών εξελίξεων σε πολλές περιοχές της Γερμανίας 

έχουν σημαντικά χαλαρώσει τα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων με σημαντική αύξηση 

παράλληλα της ανθρώπινης κινητικότητας που σχετίζεται με την κατανάλωση. Εκτιμάται 

επίσης ότι υφιστάμενοι οικονομικοί περιορισμοί  οι οποίοι απορρέουν από εφαρμοζόμενα 

μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων θα αρθούν έως το τέλος του τρίτου τριμήνου τ.έ.  

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και έως το τέλος τ.έ. δεν θα πρέπει, όπως αναφέρεται να 

παρεμποδιστεί με οποιονδήποτε τρόπο η πλήρης οικονομική ανάκαμψη του εμπορίου και 

των υπηρεσιών υψηλής έντασης επαφών. Συνέπεια αυτών είναι ότι συνολικά το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν θα παρουσιάσει σχετική αύξηση κατά 3,3% το 2021, ενώ για το επόμενο 

έτος αναμένεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω και να φθάσει στο 4,3%. 

 

 

 

 

      Ο Προϊστάμενος 

 

 

              Θεόδωρος Ξυπολιάς 

              Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  


