
Reuters: Η Γερμανία θα χάσει περισσότερα από 260 δισ. δολάρια έως το 2030 λόγω των 
επιπτώσεων της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Η οικονομία της Γερμανίας θα χάσει περισσότερα από 260 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 
2030 λόγω της ουκρανικής κρίσης και των υψηλών τιμών της ενέργειας, ανέφερε το Reuters, 
επικαλούμενο μελέτη του Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελμάτων.

«Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές προβλέψεις, το ΑΕΠ της Γερμανίας θα μειωθεί κατά 1,7% το 
επόμενο έτος και ο αριθμός των απασχολούμενων θα μειωθεί κατά περίπου 240.000 άτομα», 
αναφέρει το δημοσίευμα.

Επισημαίνει ότι οι τομείς της γερμανικής οικονομίας που θα πληγούν περισσότερο θα είναι οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η βιομηχανία διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

«Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η χημική βιομηχανία και η παραγωγή μετάλλων, μπορεί επίσης
να αισθανθούν τις επιπτώσεις της κρίσης», αναφέρεται στο άρθρο της εφημερίδας, προσπαθώντας 
να μειώσει τις επιπτώσεις στον πλέον σοβαρό τομέα, δεδομένου ότι ήδη μπει σε τροχιά κρίσης 
λόγω του ενεργειακού προβλήματος.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν επίσης ότι εάν οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν ήδη αυξηθεί 
κατά 160%, αυξηθούν εκ νέου, (που όμως είναι βέβαιο θα αυξηθούν) η γερμανική παραγωγή 
το 2023 θα είναι σχεδόν 4% χαμηλότερη από ό,τι πριν από την ουκρανική κρίση.
Οι σοβαρότερες επιπτώσεις εμφανίζονται στο δημοσίευμα «από το παράθυρο», προφανώς για να 
μην προκληθεί πανικός.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, «ο αριθμός των απασχολούμενων στη Γερμανία θα μειωθεί κατά 
660.000 άτομα σε τρία χρόνια και κατά άλλες 60.000 το 2030», καταλήγει η έκθεση.
Μόνο που αυτό που θα συμβεί θα είναι να βρεθούν πολύ περισσότεροι, πολύ νωρίτερα στο δρόμο.
Αυτό όμως δεν ενοχλεί το Ινστιτούτο, που θα βγάλει επικαιροποιημένη έκθεση και θα πει απλά ότι 
έπεσε έξω στις εκτιμήσεις του, για του χ,ψ, λόγους.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της γερμανικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ 
δήλωσε ότι η Γερμανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για σοβαρότερες περικοπές στις προμήθειες 
ρωσικού φυσικού αερίου, διότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ακολουθεί μια σκόπιμη 
στρατηγική αύξησης των τιμών προκειμένου να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ενότητα.
Αυτήν θα την δούμε στο ακριβώς επόμενο άρθρο !!

«Δεν έχουμε να κάνουμε με λανθασμένες αποφάσεις, αλλά με έναν οικονομικό πόλεμο, ο οποίος 
είναι απολύτως ορθολογικός και πολύ σαφής», δήλωσε ο Χάμπεκ. 
Κατά σύμπτωση αυτό ισχυριζόμαστε και εμείς στη Σεισάχθεια, εδώ και πολύ καιρό, αναλύοντας τις
αποφάσεις της Συλλογικής Δύσης. 

Όπως αναφέρει το Bloomberg: «Μια μείωση κατά 60% [των προμηθειών] ακολουθείται λογικά από
μια επόμενη [μείωση]».
Προφανώς εννοεί μείωση στη παραγωγή. 

«Οι γερμανικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κινδυνεύουν από αλυσιδωτές διακοπές, γεγονός που 
θα μπορούσε να ενεργοποιήσει μια νομική διάταξη που θα τους επιτρέπει να μετακυλήσουν 
αυξήσεις τιμών πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων, δήλωσε ο Χάμπεκ. 
«Εάν μια εταιρεία αποτύχει ή εάν αποτύχουν κι άλλες εταιρείες, θα μπορούσε να προκληθεί ένα 
φαινόμενο ντόμινο» που θα οδηγούσε πολύ γρήγορα σε βαθιά ύφεση», διευκρίνησε.



Βλέπει λοιπόν κανείς πως οι επιχειρήσεις έχουν εκ των προτέρων προβλέψει να φτιάξουν 
ολόκληρο πλέγμα μέτρων προστασίας και μάλιστα συλλογικής.

«Η κατανομή της κατανάλωσης φυσικού αερίου - αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο - δημιουργεί 
προβλήματα επειδή το δίκτυο συχνά δεν είναι χωρισμένο μεταξύ οικιακών και εμπορικών 
πελατών», υπενθύμισε ο Χάμπεκ. Εάν μια μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο φυσικού 
αερίου μαζί με μια ολόκληρη πόλη, τότε η μονάδα αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το δίκτυο, 
διότι οι οικιακοί πελάτες στη Γερμανία προστατεύονται από το νόμο, ο οποίος απαγορεύει  την 
αποσύνδεσή τους από τη κεντρική παροχή του φυσικού αερίου.


