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Θέμα: Δπιζκόπηζη Ομοζπονδιακής ηαηιζηικής Τπηρεζίας αναθορικά με ηις ζσνέπειες ηης
πανδημίας ζηη γερμανική οικονομία καηά ηο 2020
Από ηελ πξνζθάησο δεκνζηεπζείζα επηζθόπεζε, ηελ νπνία εμέδσζε ε Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή
Υπεξεζία ηεο ρώξαο, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία γηα ην
2020 ζπγθξαηνύκε ηα αθόινπζα:
- Τν γεξκαληθό ΑΕΠ ππνρώξεζε θαηά 4,9% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019, νδεγώληαο ηε γεξκαληθή
νηθνλνκία ζε ύθεζε γηα πξώηε θνξά κεηά από κία δεθαεηία.
- Τν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα αλήιζε ζηα € 139,6 δηο (πξώην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα κεηά ηελ
δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ 2011 θαη ην δεύηεξν πςειόηεξν κεηά ην 1995), ελώ ν ιόγνο ηνπ δεκνζίνπ
ειιείκκαηνο πξνο ην ΑΕΠ αλήιζε ζην 4,2%.
- Η κείσζε ηεο αεξνπνξηθήο επηβαηηθήο θίλεζεο ζε ζύγθξηζε κε ην 2019, ηόζν ζπλνιηθά (- 74,5%)
όζν θαη δηκεξώο κε επί κέξνπο ρώξεο (-80% κε ΗΠΑ θαη -88% κε Κίλα), νδήγεζε ηελ ηνπξηζηηθή
βηνκεραλία ζε απώιεηεο θαηά 47,1% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο.
- Οη ηδησηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο κεηώζεθαλ ζπλνιηθά θαηά 4,6% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019, ελώ
ηελ κεγαιύηεξε κείσζε αλά είδνο δαπαλώλ ζεκείσζαλ νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο δηακνλήο
θαη εζηηαηνξίσλ (- 33,2%) θαη νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα κεηαθνξέο (- 11,7%). Σε αληίζεζε κε ηε
γεληθά πησηηθή ηάζε ζηελ θαηαλάισζε, ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά μόδεςαλ πεξηζζόηεξα γηα ηξόθηκα
θαη πνηά (+ 6,3%) ζε ζύγθξηζε κε ην 2019. Επίζεο, ε δήηεζε γηα νξηζκέλα είδε ηξνθίκσλ θαη
πγηεηλήο αληηθαηνπηξίζηεθε, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ζηελ αύμεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο ησλ ελ
ιόγσ πξντόλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινύλ ηνπιάρηζηνλ 50
ππάιιεινπο θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή εηδώλ πγηεηλήο αύμεζαλ ην 2020 ηελ
παξαγσγή ηνπο θαηά 75%, ελώ άιιεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή δπκαξηθώλ
αύμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαηά 20% ζπγθξηηηθά κε ην 2019.
- Η παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ εληαηηθνπνίεζε επίζεο ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ επνρή ηνπ
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηε Γεξκαλία, ηάζε ε νπνία ήηαλ ήδε απμεηηθή από ηα ηέιε ηνπ 2019. Πην
ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Δεθεκβξίνπ 2020, νη δηαδηθηπαθνί ιηαλνπσιεηέο
θαηέγξαςαλ αύμεζε ησλ πσιήζεώλ ηνπο θαηά 27,8% ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2019.
Αμηνζεκείσην είλαη όηη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ lockdown (από Ννέκβξην 2020 θαη
έπεηηα), νη δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 32,3% ηνλ Δεθέκβξην 2020 θαη θαηά 31,8% ηνλ
Ιαλνπάξην η.έ. Ωζηόζν ε ζεκεηνύκελε απηή αλνδηθή ηάζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ιηαλεκπνξίνπ θάλεθε λα
ππνθαζηζηά ηελ αγνξαζηηθή θίλεζε ζηα πνιπθαηαζηήκαηα, δεδνκέλνπ όηη κόλν θαηά ην δηάζηεκα
Μαξηίνπ 2020 - Ιαλνπαξίνπ 2021, νη πσιήζεηο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θπζηθό ηξόπν κεηώζεθαλ θαηά 17,6% ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο.
- Η θξίζε ηεο παλδεκίαο θαη ε ζπλεπαθόινπζε αύμεζε ηεο βξαρππξόζεζκεο εξγαζίαο νδήγεζαλ (γηα
πξώηε θνξά κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008) ηνλ δείθηε νλνκαζηηθώλ κηζζώλ ζε κείσζε

θαηά 0,7 % ην 2020, ελώ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη ηηκέο θαηαλαισηή απμήζεθαλ θαηά ζρεδόλ 0,5% ζε
ζύγθξηζε κε ην 2019.
- Νέν ζεηηθό νξόζεκν γηα ην ελεξγεηαθό κείγκα ηεο ρώξαο: Σρεδόλ ην ήκηζπ (47%) ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξήρζε θαη ηξνθνδόηεζε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ζηε Γεξκαλία θαηά ην
2020 πξνήιζε από ΑΠΕ. Σύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα, ε αηνιηθή ελέξγεηα ήηαλ ε
κνξθή ΑΠΕ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ δηθηύνπ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κέζα ζε έλα έηνο (κεξίδην 25,6%), αληηθαζηζηώληαο έηζη ηνλ άλζξαθα σο ηελ πην
ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο. Επηπιένλ ζπλνιηθά θαηά ην 2020, παξήρζεζαλ ζηε Γεξκαλία 502,6
δηζεθαηνκκύξηα KW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - 5,9% ιηγόηεξν από ό, ηη ην 2019, ζηνηρείν ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο αξθεηώλ επηρεηξήζεσλ ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο.

