
Ρπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αγνξά εξγαζίαο θαη δεκόζηα νηθνλνκηθά Γεξκαλίαο 2016 – 

Δθηηκήζεηο γηα ην 2017 
 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία, παξά ηηο αληίξξνπεο δπλάκεηο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ (BREXIT, 

αβεβαηόηεηα ζηηο δηαηιαληηθέο ζρέζεηο κε ηελ αιιαγή Κπβέξλεζεο ζηηο ΗΠΑ, πνιηηηθή αζηάζεηα 

ζηελ Δπξσδώλε, ζπλερηδόκελε επηβξάδπλζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ θ.ν.θ.), δηαηήξεζε ην 2016 

ηελ αλαπηπμηαθή ηεο δπλακηθή γηα 5
ε
 ζπλερή ρξνληά. πγθεθξηκέλα, ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ 

γεξκαληθνύ ΑΔΠ δηακνξθώζεθε ην 2016 ζην επίπεδν ηνπ 1,9%, έλαληη 1,7% ην 2015, ζύκθσλα 

κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, μεπεξλώληαο, 

κάιηζηα, ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο ζπλέθιηλαλ ζην 1,8%. 

Η αλάπηπμε βαζίζηεθε θαηά θύξην ιόγν ζηελ ηζρπξή εζσηεξηθή δήηεζε, ηόζν ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα, ηε βνεζεία ηνπ ρακεινύ πιεζσξηζκνύ, αιιά θαη ηεο ξνπήο πξνο ηδησηηθή θαηαλάισζε, 

ιόγσ ησλ ζρεδόλ κεδεληθώλ θαηαζεηηθώλ επηηνθίσλ πνπ απνηέιεζαλ αληηθίλεηξν ζηελ 

απνηακίεπζε, όζν θαη ζηνλ δεκόζην, όπνπ ε αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνζθπγηθνύ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν· θαη, ηέινο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ. Σν εμσηεξηθό εκπόξην, αληίζεηα, είρε αξλεηηθή ζπκβνιή 0,1%, ζηε 

ζύλζεζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ην 2016, θαζώο νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ ηαρύηεξα από ηηο 

εμαγσγέο. Κύξηα αηηία ζεσξείηαη ε πηώζε ηεο δήηεζεο από ηηο ΗΠΑ, αιιά θαη ε γεληθόηεξε 

επηβξάδπλζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, παξάκεηξνη, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλεηέιεζαλ ζηε 

κείσζε ησλ επελδύζεσλ ζε εμνπιηζκό από ηηο επηρεηξήζεηο, γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ην 2017. 

Δμέιημε βαζηθώλ καθξννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2016: 

1. ΑΔΠ 

Σν γεξκαληθό Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ θηλήζεθε ζε ζεηηθό έδαθνο θαζ’ όια ηα ηξίκελα ηνπ 

2016 (Q1: 1,0%, Q2: 0,7%, Q3: 0,4% θαη Q4: 1,0%), «θιείλνληαο» ην έηνο ηειηθά ζην 1,9% 

έλαληη ηνπ 2015 θαη δηαηεξώληαο ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ δπλακηθή γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά. 

Μεηά ηηο ρακειέο επηδόζεηο θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013, όπνπ ε αλάπηπμε αλήξρεην ζε κηζή 

πνζνζηηαία κνλάδα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία απέθηεζε εθ λένπ αλαπηπμηαθή δπλακηθή, 

θαηαγξάθνληαο κεγέζπλζε 1,6% ην 2014 θαη 1,7% ην 2015, ελώ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, 

αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ην 2% ην 2017. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

εμαθνινπζνύλ κελ λα ππνιείπνληαη αηζζεηά ησλ επηδόζεσλ ηνπ 2010 (4,1%) θαη 2011 (3,7%), ε 

ηζρπξή αλάπηπμε ησλ δύν απηώλ εηώλ, σζηόζν, ραξαθηεξίδεηαη ελ πνιινίο σο «θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε» ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζηελ ύθεζε ηνπ 2009, ε νπνία εθθξάζηεθε κε κείσζε 

ηνπ ΑΔΠ θαηά 5,6%, σο άκεζν απόηνθν ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

απνηέιεζε, ζεκεησηένλ, ηελ ρεηξόηεξε κεηαπνιεκηθή επίδνζή ηεο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ Πίλαθα απνηππώλνπλ ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ζε βάζνο δεθαεηίαο. 

Πίλαθαο 1: Δμέιημε γεξκαληθνύ ΑΔΠ ζε βάζνο δεθαεηίαο (2006-2016) 
(ζε ζηαζερές ηηκές προεγούκελοσ έηοσς)  

 
Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 



εκεηώλεηαη, κάιηζηα, όηη ην γεξκαληθό ΑΔΠ ην 2016 θηλήζεθε θαηά κηζή πνζνζηηαία κνλάδα 

άλσ ηεο κέζεο κεγέζπλζεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ε νπνία θηλήζεθε πεξί ην 1,4%, όπσο 

θαηαδεηθλύεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην θάησζη Γξάθεκα: 

Γξάθεκα 1: ύγθξηζε ΑΔΠ 2016 κε Μ. Ο. αλάπηπμεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

 

Δπεθηείλνληαο ρξνληθά ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, παξαηεξείηαη γεληθόηεξε ηάζε επηβξάδπλζεο 

ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πάξνδν ησλ δεθαεηηώλ: Από ηνπο 

αλακελόκελα εμαηξεηηθά πςεινύο ξπζκνύο, θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν αλνηθνδόκεζεο ηεο ρώξαο, 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κεηά ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1950-1960: 8,2%, 1960-

1970: 4,4%), ην γεξκαληθό ΑΔΠ ζεκείσλε ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κέζν ξπζκό κεγέζπλζεο ηεο 

ηάμεο ηνπ 0,9%. 

Από ηα κέζα ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, πάλησο, νη ξπζκνί αλάπηπμεο εκθαλίδνπλ ζεκεία 

αλάθακςεο, θαζώο ν κέζνο όξνο, κεηαμύ 2010 θαη 2016, θηλείηαη πεξί ην 2,0%. 

 

Γξάθεκα 2: Μέζνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο αλά δεθαεηία κεηά ηνλ 

 Β΄ ΠΠ 

 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

 

Μ. Ο. 

1950-1960 

Μ. Ο. 

1960-1970 



Ιθαλνπνηεηηθή ζεσξείηαη ε επίδνζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2016 ζπγθξηλόκελε δηεζλώο, 

θαζόηη ην 1,9% ηελ θαηαηάζζεη επάλσ από ηνλ αληίζηνηρν κέζν όξν ηόζν ηεο ΔΔ-28, ν νπνίνο 

εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζε 1,8%, όζν θαη ηεο Δπξσδώλεο, ν νπνίνο εθηηκάηαη ζην 1,7% 

(πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Σαπηόρξνλα, ην 2016 ε γεξκαληθή νηθνλνκία μεπέξαζε ζε 

ξπζκνύο θαη ηελ ακεξηθαληθή, όπνπ ε αλάπηπμε πεξηνξίζηεθε από ην 2,6% ην 2015 ζε 1,7% 

(εθηίκεζε) ην ππό εμέηαζε έηνο. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθώλ Κίλαο, Ιαπσλίαο θαη 

Ρσζίαο ην 2016 ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα ζε 6,6% (2015: 6,9%), 0,7% (2015: 0,5%) θαη -1,0% 

(2015: -3,7%). 

Σν Γξάθεκα 3 ελ ζπλερεία, απνηππώλεη ελαξγώο ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ, 

κεηαμύ 2015 θαη 2016, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο, ηηο ινηπέο εθηόο Δπξσδώλεο 

ρώξεο ΔΔ, σο επίζεο ελ ζρέζεη κε επηιεγκέλεο ρώξεο ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Γξάθεκα 3: Γεξκαληθό ΑΔΠ ζε Δπξσπατθή (ΔΔ-28/Δπξσδώλε) θαη παγθόζκηα ζύγθξηζε 
(2015 θαη 2016)  

    

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Σε κεγαιύηεξε ζπκβνιή ζηε κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ην 2016 είρε ν ηνκέαο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο/Σειεπηθνηλσληώλ, κε 3,0%, αθνινπζνύκελνο από ηνλ Καηαζθεπαζηηθό Κιάδν 

(2,8%), ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαη Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο (2,5%) θαη ην Δκπόξην, ηηο 

Μεηαθνξώλ θαη ηνλ θιάδν Φηινμελίαο θαη Δζηίαζεο (2,3%). Σελ δε κηθξόηεξε ζπκκεηνρή 

(0,3%) ζηελ κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο είρε ν 

Αγξνηηθόο/Κηελνηξνθηθόο Κιάδνο. 

  



Γξάθεκα 4: πκβνιή θιάδσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ, 2016 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζύλζεζε, πιένλ ηνπ εκίζεσο ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ (53,5%) ην 2016 

θαηεπζύλζεθε ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, έλαληη 53,9% ην 2015. Μηθξή κείσζε ζεκείσζε 

επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ (
Eξαγωγές −Eισαγωγές

ΑΕΠ
x100) ζην ΑΔΠ, ε νπνία 

δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ηνπ 7,8% έλαληη 7,7% ην 2015, ελώ αληίζεηα ε ζπλεηζθνξά ησλ 

επελδύζεσλ θαη ηεο δεκόζηαο δαπάλεο θαηέγξαςαλ ακθόηεξεο αύμεζε 0,2%, ζε ζρέζε κε ην 

2015.  

Γξάθεκα 5: ύλζεζε γεξκαληθνύ ΑΔΠ, 2015-2016 
(2015 θαη 2016 ζε ζύγθρηζε)  
 

 
 

Δμεηάδνληαο εηδηθόηεξα ηελ δηαζηξσκάησζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, κε θξηηήξην ηε 

ζπκβνιή ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ, ε νπνία, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Destatis, είρε ηε 

κεγαιύηεξε ζπλεηζθνξά ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ ην 2016, ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο (23,6%) 

θαηέιαβαλ δαπάλεο θαηνηθίαο (ελνίθηα, ζέξκαλζε/ςύμε, ξεύκα θιπ), αθνινπζνύκελεο από 

δαπάλεο γηα κεηαθνξέο/κεηαθηλήζεηο (17,4%), ηξόθηκα/πνηά θαη θαπληθά είδε (13,7%), ελώ 

8,9% ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαηεπζύλζεθε ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ, 

δηαζθέδαζεο, πνιηηηζκνύ θιπ. Άμηα κλείαο απνηειεί ε γεληθόηεξε θαηεγνξία «Λνηπέο δαπάλεο», 

κε ζεκαληηθή ζπκβνιή (19,5%) ζηε ζύλζεζε ηνπ ΑΔΠ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ 

άιισλ νη δαπάλεο γηα πγεία θαη εθπαίδεπζε. 



Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ Destatis, ε δνκή ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά 

κεηαμύ 1991, πξώηνπ έηνπο εληαίαο νηθνλνκηθήο θαηαγξαθήο κεηά ηε γεξκαληθή επαλέλσζε 

(3/10/1990) θαη 2016, κε ην θέληξν βάξνπο λα κεηαηνπίδεηαη αηζζεηά πξνο ηηο ππεξεζίεο (68,9% 

ην 2016 έλαληη 61,9% ην 1991) θαη «εηο βάξνο», ηόζν ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα (ε ζπκβνιή ηνπ 

αγξνηηθνύ ηνκέα ππνρσξεί θαηά 50%, από 1,2% ην 1991 ζε 0,6% ην 2016), όζν θαη ηνπ 

δεπηεξνγελνύο ηνκέα (κεηαπνίεζε 25,7% ην 2016 έλαληη 30,9% ην 1991, πηώζε 17%), αιιά θαη 

ησλ θαηαζθεπώλ (1991: 6,0%, 2016: 4,8%), ελώ ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ην ΑΔΠ έρεη 

δηπιαζηαζηεί, από €1.579,8 ηξηο ην 1991 ζε €3.133,9 ην 2016 (αύμεζε €1,55 ηξηο ή +98,4%). 

 

2. Απαζρόιεζε/Αγνξά Δξγαζίαο 

Σν 2016 απεηέιεζε έηνο εμαηξεηηθά ζεηηθώλ επηδόζεσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Γεξκαλίαο. Ο 

αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 429.000 ή θαηά 1,0% ζε ζρέζε κε ην 2015, 

πξνζεγγίδνληαο ηνπο 43,5 εθαη. απαζρνινύκελνπο, ην πςειόηεξν θαηαγεγξακκέλν επίπεδν 

απαζρόιεζεο από Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990 θαη μεπεξλώληαο ηελ αύμεζε ησλ δύν 

πεξαζκέλσλ εηώλ (+0,9% ην 2015 θαη +0,8% ην 2014). εκεηώλεηαη όηη, παξά ηηο επηκέξνπο 

δηαθπκάλζεηο, ε απαζρόιεζε ζηε Γεξκαλία θηλείηαη αδηαιείπησο αλνδηθά επί δεθαεηία θαη 

πιένλ. 

Γξάθεκα 6: Η απαζρόιεζε ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία (εηθνζηπεληαεηία 1991-2016)  
(ζύλοιο απαζτοιοσκέλωλ ζε εθαη. – κεηαβοιή έλαληη προεγούκελοσ έηοσς ζε τηι. εργαδοκέλοσς)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ, πνπ απνζηέξεζαλ ην 2016 310 

ρηιηάδεο πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο από ηελ εγρώξηα αγνξά εξγαζίαο, ε απαζρόιεζε θηλήζεθε 

ζεηηθά, θεθαιαηνπνηώληαο: α) ηε ζεηηθή αλαπηπμηαθή ζπγθπξία ηεο νηθνλνκίαο, β) ηελ απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη γ) ηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε 

κέξνπο ησλ πξνζθύγσλ πνπ θηινμελνύληαη ζηε Γεξκαλία. 

Σν 2016 θαηεγξάθε κείσζε κελ ησλ σξώλ εξγαζίαο αλά απαζρνινύκελν, θαηά 5 ώξεο ή 0,3% 

ζε εηήζηα βάζε, ζε ζρέζε κε ην 2015, ν ζπλνιηθόο εηήζηνο όγθνο εξγαηνσξώλ σζηόζν απμήζεθε 

θαηά 0,7%, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο αύμεζεο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

  



Γξάθεκα 7: Δξγαζία θαη σξνκίζζηα απαζρόιεζε, ηζηνξηθή ζεηξά (1992-2016)  
(ποζοζηηαία εηήζηα κεηαβοιή)  

 

Σελ ηζρπξόηεξε πνζνζηηαία αύμεζε ζηελ απαζρόιεζε, ην 2016, κε 1,3% έλαληη ηνπ 2015, 

θαηέγξαςε ν θιάδνο ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο πξνζέζεζε πεξί ηνπο 425 ρηι. εξγαδνκέλνπο ζην 

δπλακηθό ηνπ, ελώ πεξί ηνπο 20 ρηι. απαζρνινύκελνπο ή 0,8% πξνζηέζεθαλ αληίζηνηρα ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ. Η απαζρόιεζε ζηελ κεηαπνίεζε παξέκεηλε ζηα επίπεδα ηνπ 2015, ελώ 

αληίζεηα ζπξξίθλσζε θαηά 2,7% εκθάληζε ε απαζρόιεζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία (Γεσξγία, 

Κηελνηξνθία, Γαζνθνκία, Αιηεία θιπ), κε 17 ρηι. ιηγόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Γξάθεκα 8: Απαζρόιεζε θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (1992-2016)  
(ποζοζηηαία εηήζηα κεηαβοιή)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Σέινο, θαη΄ αληηζηνηρία κε ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απαζρνινπκέλσλ, πεξαηηέξσ 

απνθιηκάθσζε ην 2016 παξνπζίαζε θαη ε αλεξγία ζηελ Γεξκαλία, ε νπνία κεησζήζαλ θαηά 160 

ρηι. ή 8,2% σο πξνο ην 2015, ππνρώξεζε ζην 4,1% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ θαη 

επηηπγράλνληαο ηνηνπηνηξόπσο ζρεδόλ επίπεδα αλεξγίαο ηξηβήο. Πξόθεηηαη γηα ην ρακειόηεξν 

πνζνζηό αλεξγίαο ζηε κεηά ηελ γεξκαληθή Δπαλέλσζε επνρή. 

Μάιηζηα, κε εμαίξεζε ην 2009, όηαλ θαη ζπλεπεία ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε 

γεξκαληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε –πξόζθαηξα- πθεζηαθά θαηλόκελα, ε αλεξγία κεηώζεθε 

αδηαιείπησο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε απνηέιεζκα ν όγθνο ησλ αλέξγσλ λα ππνδηπιαζηαζηεί, 

από 4,5 εθαη. ην 2005 ζε 1,8 εθαη. ην 2016. 

  



Γξάθεκα 9: Η αλεξγία ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία (εηθνζηπεληαεηία 1991-2016)  
(ζύλοιο απαζτοιοσκέλωλ ζε εθαη. – κεηαβοιή έλαληη προεγούκελοσ έηοσς ζε τηι. εργαδοκέλοσς) 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Βέβαηα, ην πνζνζηό ησλ καθξνρξόληα άλεξγσλ (ήηνη >12 κήλεο ρσξίο εξγαζία) επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ αλέξγσλ ζηε ρώξα, ην νπνίν αλήξρεην ζε 42% πεξίπνπ ή 744 ρηι. άηνκα 

(ζηνηρεία Β΄ Σξηκήλνπ 2016), ζύκθσλα κε ηε Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ζεσξείηαη 

αλεζπρεηηθά πςειό, παξά ηε ζεκαληηθή απνθιηκάθσζή ηνπ από ηα θαηαγεγξακκέλα 2,4 εθαη. 

ησλ καθξνρξόληα άλεξγσλ κόιηο κία δεθαεηία πξηλ (ηέινο 2005). Σν πνζνζηό, σζηόζν, ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ επί ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζπλνιηθά, ζηα κέζα ηνπ 2016, αλήξρεην ζε 

1,7%. 

3. Γεκόζηα Οηθνλνκηθά 

Η επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε ζεηηθή αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

ην 2016, επέδξαζε ζεηηθά ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο. 

Σν Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην εκθάληζε πιεόλαζκα €19,2 δηο ή 0,6% επί ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 2015, 

αληηθαηνπηξίδνληαο αύμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ θαηά 4,1%, έλαληη κηθξόηεξεο αύμεζεο ησλ 

εζόδσλ θαηά 3,9%. Πξόθεηηαη γηα ην ηξίην ελ ζεηξά έηνο, θαηά ην νπνίν ην Γεκνζηνλνκηθό 

Ιζνδύγην ηεο Γεξκαλίαο θαηαγξάθεη πιεόλαζκα, ην νπνίν ην 2016, σζηόζν, ππνρώξεζε ειαθξώο 

έλαληη ηνπ πιενλάζκαηνο ην 2015, ην νπνίν αλήιζε ζε €20,9 δηο ή ζε 0,7% επί ηνπ ΑΔΠ.  

Σν Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 10) απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ηνπ γεξκαληθνύ 

Γεκνζηνλνκηθνύ Ιζνδπγίνπ από ην 2010. 

  



Γξάθεκα 10: Γεκνζηνλνκηθό ηζνδύγην, 2010-2016  
(ως ποζοζηό ηοσ ΑΕΠ - εηήζηα κεηαβοιή)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σν πιενλαζκαηηθό Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην ην 2016 αληαλαθιά: 

α. Πιεόλαζκα €10,4 δηο (ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ) ηεο θεληξηθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο (έλαληη 

πιενλάζκαηνο €10,0 δηο ην 2015). εκεηώλεηαη εδώ, όηη ην πιεόλαζκα ηεο Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο ην ίδην έηνο αλαθνξάο αλήιζε ζε €6,2 δηο, έλαληη πιενλάζκαηνο €12,1 δηο ην 2015 

(πηώζε ζρεδόλ 49%). 

β. Πιεόλαζκα €2,2 δηο από ηα ηακεία ησλ 16 Οκόζπνλδσλ Γεξκαληθώλ Κξαηηδίσλ (κεησκέλν 

θαηά ην ήκηζπ θαη πιένλ έλαληη ηνπ 2015, όηαλ ην πιεόλαζκα αλήξρεην ζε €4,6 δηο) 

γ. Έιιεηκκα €0,2 δηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (έλαληη ζεκαληηθνύ πιενλάζκαηνο €4,2 δηο ην 

2015), θαη  

δ. Πιεόλαζκα €6,8 δηο από ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (ππεξηξηπιάζην ηνπ πιενλάζκαηνο ησλ €2,1 

δηο ην 2015). 

Γξάθεκα 11: πκβνιή ζηε ζύλζεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Ιζνδπγίνπ, 2013-2016  
(ως ποζοζηό ηοσ ΑΕΠ - εηήζηα κεηαβοιή)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 



 

ηελ πιεπξά ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, ην 2016 ην γεξκαληθό δεκόζην εηζέπξαμε από άκεζνπο θαη 

έκκεζνπο θόξνπο, δαζκνύο, ηέιε θαη άιιεο εηζθνξέο €1,408 ηξηο (αύμεζε 3,9% έλαληη ηνπ 

2015). 

Σν ήκηζπ θαη πιένλ ησλ εζόδσλ πξνήξρεην από θόξνπο, νη νπνίνη εκθάληζαλ ζπλνιηθά αύμεζε 

θαηά 4,0%, ελώ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε παξνπζίαζαλ ηα έζνδα από 

θνξνιόγεζε επηρεηξήζεσλ (+30,1%), αθνινπζνύκελα από θόξνπο εηζνδήκαηνο (+9,0%), θόξνπο 

απνδόζεσο θεθαιαίνπ (5,6%) θαη θόξνπο επηηεδεύκαηνο (5,5%). Θεηηθή ζπκβνιή είραλ επίζεο 

ηα έζνδα από εθπνηήζεηο δεκόζηαο πεξηνπζίαο (+3,6%), όπσο θαη νη εηζθνξέο (+4,4%). 

Απμεκέλεο θαηά 4,1% ήηαλ θαη νη δεκόζηεο δαπάλεο θαηά ην ππό εμέηαζε έηνο, νη νπνίεο 

αλήιζαλ ζε €1,389 ηξηο. Σν κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ δεκνζίνπ απμήζεθε θαηά 3,2%, ζπλεπεία, 

όρη κόλνλ κηζζνινγηθώλ αλαπξνζαξκνγώλ, αιιά θαη ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε αλζξώπηλν 

δπλακηθό, ιόγσ ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο· νη αλάγθεο θηινμελίαο, πεξίζαιςεο, σο θαη 

ελζσκάησζεο ησλ πξνζθύγσλ ζπλέβαιαλ ζηελ αύμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ ελ γέλεη 

(+6,7%), ελώ νη δαπάλεο γηα θηεξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή θαηά 8,1%. Αύμεζε 

παξνπζίαζαλ επίζεο νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο (4,2%) θαη ην ζπληαμηνδνηηθό αζθαιηζηηθό 

θόζηνο (4,1%). 

Γξάθεκα 12: Πνξεία δεκόζησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ, 2009-2016  
(ζε δης Εσρώ)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

 

4. Πξνβιέςεηο γηα ην 2017 

Οη εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκνιόγσλ ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλόο, όηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία ζα 

δηαηεξήζεη ηε δπλακηθή ηεο πνξεία θαη ην 2017, πξνβιέπνληαο σζηόζν επηβξάδπλζε ησλ 

ξπζκώλ αλάπηπμεο. 

Η Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζπλέθξηλε ηηο πξνβιέςεηο ζεηξάο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ Ιλζηηηνύησλ, ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2017, νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη από 1,1% (Ιλζηηηνύην Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ Ακβνύξγνπ/HWWI) 

έσο 1,7% (ΟΟΑ θαη Ιλζηηηνύην γηα ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκία Κηέινπ/Ifw), κε ηνλ «εκπεηξηθό» 

κέζν όξν ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ λα θηλείηαη πεξί ην 1,4%. ε αληίζηνηρν κήθνο θύκαηνο θαη ε 

Έσοδα 

Έξοδα 



Deutsche Bank, ε νπνία ζε πξόζθαηε κειέηε (Γεθέκβξηνο 2016) γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 2017, πξνβιέπεη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ζην 1,1%. 

Γξάθεκα 13: Πξνβιέςεηο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ/Ιλζηηηνύησλ γηα ην ξπζκό αλάπηπμεο 2017 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Ωο βαζηθόηεξνο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε απίζρλαλζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο: ε 

ηδησηηθή θαηαλάισζε εθηηκάηαη όηη ζα ζπκπηεζηεί από πιεζσξηζηηθά θαηλόκελα (ηνλ Γεθέκβξην 

2016 ν Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή αλήιζε ζε 1,7%, ην πςειόηεξν πνζνζηό εδώ θαη 3,5 

ρξόληα), ζπλεπεία θπξίσο ηεο αύμεζεο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ησλ θαπζίκσλ, ελώ ζηελ επηβξάδπλζε 

ηεο δεκόζηαο δαπάλεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ε κείσζε ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ πξνο ηε 

Γεξκαλία θαη ε ζηαδηαθή απνκείσζε ηνπ θόζηνπο θηινμελίαο θαη ελζσκάησζεο ησλ πξνζθύγσλ 

ζηε γεξκαληθή θνηλσλία. 

Παξάιιεια, ε αζζεληθή αλάπηπμε ζηελ Δπξσδώλε θαη ζηελ ΔΔ-28 γεληθόηεξα, πνπ απνηεινύλ 

ηηο βαζηθόηεξεο αγνξέο δηάζεζεο ησλ γεξκαληθώλ πξντόλησλ, ζε ζπλδπαζκό βέβαηα κε ην 

BREXIT θαη ηηο –έσο ζήκεξα- αζηάζκεηεο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηηο ππόινηπεο 

νηθνλνκίεο ησλ Κ-Μ ηεο ΔΔ, αιιά θαη ε έληνλε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ ησλ δηαηιαληηθώλ 

ζρέζεσλ, ζηνλ απόερν ηεο εθινγήο Trump ζηελ Πξνεδξία ησλ ΗΠΑ, αλακέλεηαη λα αζθήζνπλ 

πηέζεηο ζηνλ γεξκαληθό εμαγσγηθό ηνκέα θαη παξά ηηο γεληθά αηζηόδνμεο εθηηκήζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο, εθηηκάηαη όηη ζα πεξηνξίζνπλ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ 

Δμαγσγηθνύ Δκπνξίνπ ζηελ άλνδν ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ. 

Παξά ηε ζρεηηθή επηβξάδπλζε, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε εθηηκάηαη όηη ζα απνηειέζεη θαη ην 2017 

ηνλ θηλεηήξην κνριό αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, όπνπ ε δπλακηθή εηθόλα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ε αύμεζε ηνπ θαηώηαηνπ σξνκηζζίνπ θαηά 34 cent (από €8,50/ώξα ζε €8,84/ώξα) 

από 1.1.2017 αλακέλεηαη λα πξνζδώζνπλ ώζεζε ζηελ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, 

ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ ξπζκό αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη λα έρνπλ θαη ην 2017, ηόζν νη δεκόζηεο 

δαπάλεο, όζν θαη ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ, όπνπ ε δήηεζε θαηνηθηώλ αλακέλεηαη λα παξακείλεη 

ηζρπξή θαη ην 2017. 
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