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Export och import upp i Tyskland
I Tyskland steg såväl exporten som importen oväntat i juli, ett tecken på att Europas största ekonomi
fortfarande är relativt opåverkad av krisen i eurozonen.
Exporten steg med 0,5 procent och importen med 0,9 procent, visar officiell statistik. Ekonomer hade förväntat
sig att både exporten och importen skulle sjunka.
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Tyskland håller emot nedgång
De ekonomiska problemen i EMU ser ut att bli värre. Men Tyskland, med förbundskansler Angela
Merkel, ser än så länge ut att hålla emot bra. På onsdagen levererade Berlin starka siffror för tredje
dagen i rad.
Världskonjunkturen har dämpats under våren. Exempelvis sjönk det globala inköpschefsindex som publiceras
av Markit och JP Morgan i april till den lägsta nivån på fem månader. Och i euroområdet har oron för Spanien
vuxit vecka för vecka de senaste månaderna.
Något förvånande tycks det som att Europas viktigaste ekonomi Tyskland mitt i allt detta tuffar på bra. På
onsdagen presenterades starka siffror över handels- och bytesbalans. Handelsbalansen visade ett överskott på
17,4 miljarder euro i mars. Det var mer än väntat. Exporten steg med 0,9 procent från februari, att jämföra med en
väntad nedgång på 0,5 procent. Importen ökade 1,2 procent. Väntat var 1,0 procent. Också bytesbalansen, som
är ett bredare mått på affärerna med omvärlden, visade större överskott än väntat.
Det var tredje dagen i rad som tyska siffror överraskade positivt. På tisdagen visade statistik att
industriproduktionen i mars ökade med 2,8 procent i månadstakt och med 1,6 procent i årstakt. Båda siffrorna var
klart bättre än väntat. I måndags var det orderingången till den tyska industrin som överraskade positivt, med en
rejäl uppgång i mars från februari.
Också styrkan på arbetsmarknaden har överraskat. Arbetslösheten ligger på 6,8 procent efter en marginell
uppgång i april. Det är de lägsta nivåerna på 20 år. Internationella valutafonden ser goda förutsättningar för en
återhämtning med inhemsk efterfrågan som motor.
”Med stöd från starka balansräkningar hos företag och hushåll, högre löner, väl förankrade
inflationsförväntningar och låga lånekostnader är tillväxten på väg mot normala nivåer under årets andra halva,
driven av både konsumtion och investeringar”, skriver IMF i en landrapport som publicerades på tisdagskvällen.
Men inte heller för Tyskland saknas orosmoln. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin sjönk i april till 46,2.
Det är en bra bit under den neutrala nivån 50 och den lägsta nivån på nästan tre år. Och med tanke på den
globala inbromsningen är det svårt att se hur den exportinriktade tyska industrin ska kunna hålla emot i längden.
Till det kommer krisen i EMU.
”Den största risken för Tyskland är en intensifiering av krisen i euroområdet, vilken skulle drabba landet både
via reala och finansiella kanaler och indirekt via sämre humör hos företag och hushåll”, skriver IMF.
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