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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2012-2014 
 

1.  Πορεία  γερμανικής οικονομίας το 2014. 

     Σύμφωνα με  προσωρινά  στοιχεία της Ομοσπονδιακής  Στατιστικής  Υπηρεσίας  Γερμανίας, το 

γερμανικό  ΑΕΠ σημειώνοντας το 2014 ρυθμό   αύξησης   1,5%,   έναντι  οριακής  μεγέθυνσης  0,1%  

το  2013,  διαμορφώθηκε   σε   2.903,2 δις  Ευρώ, έναντι 2.809,4 δις  Ευρώ το 2013.  

Η βελτίωση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης αποδίδεται στην πτώση της τιμής του πετρελαίου και  

στην υποτίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ,  με συνέπεια την ιδιαίτερα 

θετική  πορεία του ΑΕΠ το 4ο Τρίμηνο του 2014, κατά το οποίο,  μετά από δύο τρίμηνα μέτριων 

επιδόσεων (2ο  Tρίμηνο 2014  αύξηση 1%,  3ο Τρίμηνο αύξηση 1,2%), ανέκαμψε παρουσιάζοντας  

αξιόλογη μεγέθυνση 1,6%,  ωθώντας στην επιτάχυνση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας  

στο 1,5% . 

Οι εξαγωγικές επιδόσεις  της χώρας το 2014, υπηρετώντας διαχρονικά ένα μοντέλο οικονομίας με  

εξαγωγικό προσανατολισμό, σημείωσαν εκ νέου αύξηση 3,7%, με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

διεύρυνση  του εμπορικού  πλεονάσματος, το οποίο,  ανερχόμενο σε 217,0  δις Ευρώ,  υπερκέρασε το 

διαχρονικά  μέγιστο πλεόνασμα  ύψους 195,3 δις Ευρώ που είχε σημειωθεί  το 2007. 

Πλεόνασμα ύψους  215,3 δις  Ευρώ  το 2014  εμφάνισε  ομοίως, σύμφωνα με  πρόσφατα  

προσωρινά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, το  Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών της χώρας,  ενώ  έλλειμμα 41,7 δις Ευρώ,  έναντι ελλείμματος  48  δις Ευρώ το 2013  

κατέγραψε το Ισοζύγιο Υπηρεσιών.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω θετικές  παραμέτρους  και παρά τις συνεχιζόμενες  αντίξοες 

συνθήκες  του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, αρκετοί  οικονομικοί  αναλυτές εμφανίζονται 

αισιόδοξοι, προβλέποντας συνέχιση  της θετικής πορείας της οικονομίας της Γερμανίας  και το 2015. 

Από κυβερνητικής πλευράς το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας εκτιμά ότι θα 

συνεχισθεί η ανοδική πορεία του ΑΕΠ της χώρας,  υπολογίζοντας μέσο ρυθμό  μεγέθυνσης  1,5%  εν 

σχέσει με το  2014.  Η ΄Ενωση Γερμανών Βιομηχάνων (BDI), ταυτιζόμενη  με τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις,  προβλέπει, ομοίως, αύξηση του  ΑΕΠ 1,5% το 2015.  Η ΄Ενωση Γερμανικών Εμπορικών 

και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, συμμεριζόμενη γενικώς τις ανωτέρω προβλέψεις,  υπολογίζει 

ελαφρώς   βραδύτερη ανάπτυξη  1,3%.   

 

2.   Εξέλιξη  ΑΕΠ   το 2014 
Παρά το  ασταθές  παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον  η Γερμανία κατόρθωσε το 2014  να 

βελτιώσει  τις επιδόσεις της στους βασικότερους μακροοικονομικούς δείκτες  επιτυγχάνοντας 

μεγέθυνση του  Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  1,5%, τουτέστιν αύξηση  υψηλότερη,   τόσο 

κυρίως έναντι   του  μέσου  όρου  0,8%  των χωρών της  Ευρωζώνης,  όσο και της  μέσης  ανάπτυξης 

1,3% του συνόλου  των 28 Κ-Μ της Ε.Ε.  

Το  ΑΕΠ  της Γερμανίας, σε τρέχουσες τιμές,  ανήλθε το 2014 σε 2.903,2 δις  Ευρώ, 

καταλαμβάνοντας  το  29 %,  του   συνολικού ΑΕΠ   των  χωρών της Ευρωζώνης  και    το 21%  

αντίστοιχα  του  ΑΕΠ  του συνόλου    των 28 Κ-Μ. 

Στη βελτιωμένη πορεία του ΑΕΠ το 2014, σύμφωνα με συγκλίνουσες απόψεις δημόσιων και 

ιδιωτικών οικονομικών αναλυτών, συνέτειναν ιδιαιτέρως οι εξής  οικονομικοί παράμετροι: 
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 Αύξηση της εσωτερικής ζήτησης  και της καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,1%,  οφειλόμενη αφενός 

στη συγκράτηση των λιανικών τιμών των προϊόντων  και αφετέρου στην αύξηση του διαθέσιμου 

εισοδήματος των Γερμανών, λόγω  υψηλότερων  αμοιβών των εργαζομένων.     

 Διεύρυνση του πλεονάσματος του Εμπορικού Ισοζυγίου της Γερμανίας.   

 Αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ιδιαίτερα το 1ο Εξάμηνο του 2014, τόσο σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και σε εγκαταστάσεις κατά 3,7%, έναντι μειώσεως 2,4% το 2013.  

 Αύξηση των θέσεων εργασίας  κατά 0,9% έναντι του 2013, διαμορφώνοντας  το συνολικό 

εργατικό  δυναμικό  σε 42,7 εκατ. το 2014.  

 Το δημοσιονομικό  πλεόνασμα  11,9 δις Ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ το 2014. 

 

Αναλυτικότερα, η αξία του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές  την τριετία 2012-2014, σύμφωνα με  

προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, διαμορφώθηκε  ως 

ακολούθως: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2012-2014 

(δις Ευρώ) 2012 2013 2014 Μερίδιο  επί ΑΕΠ 

% 

ΑΕΠ 2.749,9 2.809,5 2.903,2    100,0 

Ιδιωτική Κατανάλωση 1.539,5 1.571,5 1.603,9      55,2 

Κρατικές Δαπάνες    521,3    541,2    561,5      19,3 

Ακαθάριστες Επενδύσεις    551,2    555,8    579,4      20,0 

 - Μηχανολογικός   

   Εξοπλισμός 

   181,7    177,9     184,4      6,4 

 - Πάγιες εγκαταστάσεις    273,9    279,2    292,9      10,1 

Εξαγωγές προϊόντων & 

υπηρεσιών 

1.262,9 1.280,1 1.325,6       45,7 

Εισαγωγές προϊόντων 

&υπηρεσιών 

1.101,1 1.116,9 1.136,4      39,1 

   Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, Ιανουάριος2015 

 

3.  Εμπορικό Ισοζύγιο  

    Σύμφωνα με  προσωρινά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας  το πλεονασματικό 

για άλλη μια χρονιά Εμπορικό Ισοζύγιο της Γερμανίας  εκτινάχθηκε στα 217 δις Ευρώ το 2014, έναντι   

195 δις Ευρώ  το 2013, επιτυγχάνοντας  το υψηλότερο επίπεδο  όλων των εποχών και υπερβαίνοντας 

κατά πολύ τη μέγιστη επίδοση των 195,3 δις Ευρώ, που είχε σημειωθεί το 2007. Η εκ νέου διεύρυνση 

του πλεονάσματος έχει προκαλέσει λαβή για σχόλια και σκεπτικισμό σε οργανισμούς όπως στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία η  Γερμανική Κυβέρνηση 

αντικρούει  αντιτάσσοντας  τη διαχρονικά υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της 

σε συνδυασμό με  την  επωφελή για τις εξαγωγές της  διολίσθηση του Ευρώ έναντι Δολαρίου ΗΠΑ.  

Η αξία των γερμανικών εξαγωγών  το 2014,  σημειώνοντας αύξηση 3,7%  έναντι του 2013, 

διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 1,13 τρις Ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές προϊόντων στη Γερμανία, οι 

οποίες επίσης σημείωσαν αύξηση 2%, το ίδιο  έτος αναφοράς,  ανήλθαν  σε     916,5 δις Ευρώ.  

Το μεγαλύτερο τμήμα  των εμπορικών συναλλαγών της Γερμανίας, τόσο ως προς το σκέλος των  

εξαγωγών, όσο και ως προς το σκέλος των  εισαγωγών διενεργείται διαχρονικά   με χώρες της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ειδικότερα,  το 2014 καταγράφηκε αύξηση των γερμανικών εξαγωγών και  

εισαγωγών   προς και από χώρες Ε.Ε.   5,4%  και 3,6% αντίστοιχα έναντι   2013.  Σημαντικά 

αυξημένες κατά 10,2% εμφανίζονται   οι εξαγωγές της Γερμανίας  που κατευθύνονται στα Κ-Μ  εκτός 

Ευρωζώνης. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2012-2014 

  

2012 

Μεταβολή   

2012/2011 

% 

 

2013 

Μεταβολή   

2013 /2012 

% 

 

2014 

Μεταβολή   

2014 /2013 

% 

(δις Ευρώ)       

Εισαγωγές   905,9 0,4  896,2 -1,1    916,5 2,0 

Εξαγωγές 1.095,8 3,3 1093,8 -0,2 1.133,6 3,7 

Ισοζύγιο    189,8     19,6 197,6        4,1    217,1 9,9 

     

4.   Προβλέψεις πορείας γερμανικής οικονομίας  το  2015 

Το οικονομικό επιτελείο  της Κυβέρνησης, έγκυροι οικονομικοί αναλυτές και  οικονομικά  

ιδρύματα  εκτιμούν ότι η θετική πορεία της γερμανικής οικονομίας θα συνεχισθεί  και το 2015, έστω 

και με ενδεχόμενη  μικρή επιβράδυνση εν σχέσει με το  2014. Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου  Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας το γερμανικό ΑΕΠ το 2015 

αναμένεται να αυξηθεί με  ρυθμό 1,5%, ενώ η  ΄Ενωση  Γερμανικών Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων εκτιμά ρυθμό μεγέθυνσης το ίδιο έτος αναφοράς 1,3%.  

Ως κύριοι συντελεστές   της συνέχισης της  ανοδικής πορείας της οικονομίας της Γερμανίας 

αναφέρονται   η αναμενόμενη   νέα αύξηση των εξαγωγών,  συνεπεία της μείωσης των τιμών του 

πετρελαίου, αλλά και της διολίσθησης  του Ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, σε συνδυασμό με  την 

περαιτέρω άνοδο της καταναλωτικής δαπάνης, λόγω διατήρησης των πολύ χαμηλών επιτοκίων 

αποταμίευσης και τις  αυξημένες αποδοχές των εργαζομένων. Θετικά, επίσης, αν και με ελαφρά 

βραδύτερους ρυθμούς, αναμένεται να  κινηθεί η επενδυτική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό 

τομέα   τόσο σε υποδομές, όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.  

Υπό το φως  των ανωτέρω εκτιμήσεων  οικονομικά και τραπεζικά ιδρύματα αναθεώρησαν 

προηγούμενες προβλέψεις των  εκφράζοντας ακόμη πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, κατά 

την Deutsche Bank, ο ρυθμός αύξησης   του ΑΕΠ  αναμένεται να προσεγγίσει  το 2% το 2015, ενώ   το 

Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης της   Allianz κάνει λόγο για ανάπτυξη 2,1%. 

Εν κατακλείδι,   λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιδόσεις των εκτεθέντων ανωτέρω βασικών  

οικονομικών δεικτών, καθώς και  τις  κατά πλειοψηφία θετικές προβλέψεις και εκτιμήσεις, συνάγεται  

ότι η γερμανική οικονομία  θα συνεχίσει να κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και το 2015,   παρά τις 

αντίξοες διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές συγκυρίες,  στηριζόμενη, κατά κύριο λόγο,  στις  

εξαγωγές,  αλλά  και στην αύξηση   της εσωτερικής ζήτησης, ως αποτέλεσμα  της χαμηλής  ανεργίας  

και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των Γερμανών, λόγω  αυξήσεων των μισθών  και  διατήρησης  

των χαμηλών επιτοκίων που ωθούν στην κατανάλωση, αντί της επικρατούσας μέχρι πρόσφατα ροπής 

προς   αποταμίευση.  
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