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1. Γεληθή Δπηζθόπεζε 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε θαη ηζρπξφηεξε νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε, 

δηαζέηνληαο ηζρπξή βηνκεραληθή βάζε, ηερλνινγηθή ππεξνρή, εμσζηξέθεηα θαη πςειή εζσηεξηθή 

δήηεζε. Ιδηαηηέξσο, ν ιίαλ αλεπηπγκέλνο δεπηεξνγελήο ηνκέαο δηα ηεο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ απνηεινχλ 

ην ζεκέιην ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο, ελψ ζπγθξηηηθά κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηαιακβάλεη ε παξαγσγή πξψησλ πιψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σν 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην ζεκεηψλεη, επί ζεηξά εηψλ, πιεφλαζκα θαη ζηεξίδεηαη θαη’ εμνρήλ ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ απνιακβάλνπλ δηεζλή 

αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην 

ζρεκαηηζκφ ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο έρεη ν θιάδνο αζθαιίζεσλ θαη 

αληαζθαιίζεσλ. 

Η Γεξκαλία, επί ηε βάζεη ηνπ Γείθηνπ Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index), 

θαηαιακβάλεη ηελ 6ε ζέζε ζηνλ θφζκν, ελψ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank Group), 

κε θξηηήξην ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, θαηαηάζζεηαη ζηελ 4ε ζέζε παγθνζκίσο, κεηά απφ 

ΗΠΑ, Κίλα, Ιαπσλία (αθνινπζνχλ κεηά ηε Γεξκαλία Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Ιλδία Ιηαιία 

θιπ). 

Σν πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειή θνξνδηαθπγή θαη πεξηνξηζκέλεο 

θιίκαθαο δηαθζνξά. Βεβαίσο, σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πθίζηαηαη έληνλε αληζνκέξεηα 

κεηαμχ ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ θαη πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Σα εμφρσο βηνκεραληθά 

Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα Βνξείνπ Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, Βαπαξίαο θαη Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο, 

επηηπγράλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε αλάπηπμε, έλαληη ησλ λέσλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 
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ε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ε Γεξκαλία ην 2015/2016, ζχκθσλα κε ηελ απφ 28/09/2016 

έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum (WEF) ππνρψξεζε θαηά κία ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάηαμε πνπ είρε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 5ε ζέζε παγθνζκίσο, κεηά απφ 

Διβεηία, ηγθαπνχξε, ΗΠΑ, Κάησ Χψξεο αθνινπζνχκελε απφ νπεδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

Δλ ηνχηνηο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο επέηπρε 

βειηησκέλεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (10ε ζέζε απφ 12ε σο πξνο ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη 5ε απφ 6ε σο πξνο ηελ θαηλνηνκία παγθνζκίσο). ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ ε ρακειή αλεξγία θαη ε 

δηαξθήο αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία, ηα ηειεπηαία έηε εληζρχεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

κεηαλαζηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζηε Γεξκαλία. Σν 2015 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

απμήζεθε πεξαηηέξσ θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ 43,1 εθαη. έλαληη 42,7 εθαη. ην 2014. 

Η Γεξκαλία δηαηεξεί ζηαζεξά ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή βαζκίδα ΑΑΑ, ράξηο ζηα ρακειά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ, ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ρακειή αλεξγία θαη ηνλ 

πιενλαζκαηηθφ απφ ην 2013 θαη εληεχζελ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

ηελ θαηάηαμε ηνπ ΓΝΣ, επί ηε βάζεη ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, ε Γεξκαλία ην 2015 

θαηαιακβάλεη ηε 19ε ζέζε παγθνζκίσο κε κέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 40.997 $ ΗΠΑ ή 

37.100 Δπξψ κεηθηά εηεζίσο. Δμαθνινπζεί φκσο λα πθίζηαηαη αληζνκέξεηα θαηαλνκήο ηνπ 

εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ 16 Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ. Σν πςειφηεξν κέζν εηήζην εηζφδεκα, 

χςνπο 61.729 Δπξψ ζεκεηψλεηαη ζην θξαηίδην ηνπ Ακβνχξγνπ, ελψ ην ρακειφηεξν, θπκαηλφκελν 

πεξί ηα 24.909 Δπξψ εηεζίσο, θαηαγξάθεηαη ζην θξαηίδην Μεθιεκβνχξγνπ-Γ. Πνκκεξαλίαο. 

 

2. Δμέιημε θαη Αλάιπζε Βαζηθώλ Μαθξννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ 

Παξά ην αζηαζέο παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ε Γεξκαλία θαηφξζσζε ην 2015 λα 

βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ησλ βαζηθφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, ελψ ην γεξκαληθφ 

Δκπνξηθφ Ιζνδχγην θαηέγξαςε ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Κχξηνη ζπληειεζηέο ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο ζεσξνχληαη ε εθ λένπ 

αχμεζε ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ, ζπλεπεία ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, αιιά θαη 

ηεο δηνιίζζεζεο ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΗΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηεο 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, ιφγσ δηαηήξεζεο ησλ πνιχ ρακειψλ επηηνθίσλ απνηακίεπζεο, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, έλεθα απμεκέλσλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, σο επίζεο ε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Θεηηθά, άιισζηε, θηλήζεθε ε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηφζνλ ζηνλ ηνκέα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φζνλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. 

Οη εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2015, ε νπνία έρεη, δηαρξνληθά πιένλ, 

ζαθή εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζεκείσζαλ εθ λένπ αχμεζε 6,5%, κε απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη επίηεπμε γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ηνπ κεγαιπηέξνπ εκπνξηθνχ 

πιενλάζκαηνο ζε παγθφζκην επίπεδν, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε 247,9 δηο Δπξψ θαη 

θαηαιακβάλνληαο σο πξνο ηηο εμαγσγέο ηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο κεηά ηελ Κίλα θαη ΗΠΑ 

Πιεφλαζκα χςνπο 229,7 δηο Δπξψ ην 2015 εκθάληζε, νκνίσο, ην Ιζνδχγην Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ ηεο ρψξαο. 
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Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο αλσηέξσ ζεηηθέο παξακέηξνπο θαη παξά ηελ αζηάζεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην απμαλφκελν θχκα πξνζθχγσλ πξνο 

Γεξκαλία, αξθεηνί νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εκθαλίδνληαη ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμνη γηα ηα επφκελα 

δχν έηε 2016, 2017 πξνβιέπνληαο εηήζηα κεγέζπλζε 1,9 % ην 2016 θαη 1 έσο 1,4%. ην 2017.  

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΤΔΣ ΓΔΡΜΑΝΙΑΣ 2013-2015 

  2013 2014 2015 

ΑΔΠ (ηξέρνπζεο ηηκέο δηο  €) 2.826,2 2.923,9 3.032,8 

Μεηαβνιή ΑΔΠ (%)  0,3 1,6 1,7 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (€) 35.045 36.105 37.130 

Πιεζωξηζκόο (%) 1,5 0,9 0,3 

Αλεξγία (%) 6,9 6,7 6,4 

Δμαγωγέο πξνϊόληωλ & ππεξεζηώλ (δηο €) 1.283,1 1.333,2 1.419,0 

Δμαγωγέο πξνϊόληωλ (δηο €) 1.093,1 1.133,5 1.196,4 

Δηζαγωγέο πξνϊόληωλ & ππεξεζηώλ (δηο €) 1.113,7 1.136,8 1.189,3 

Δηζαγωγέο πξνϊόληωλ (δηο €) 898,1 916,6 948,5 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην (δηο €) 195 216,9 247,9 

Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ (δηο €) 182 220 229,7 

ΑΞΔ ζηε Γεξκαλία (δηο €) (in terms of stocks 

ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12) 660,5 666,0 -- 

ΑΞΔ Γεξκαλίαο ζε ππόινηπν θόζκν (δηο €) (in 

terms of stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12) 913,6 956,2 -- 

Γεκνζηνλνκηθό  Ιζνδύγην (% ΑΔΠ) -0,1 0,3 0,7 

Γεκόζην Υξένο (% ΑΔΠ) 77,4 74,9 71,2 

πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα(δηο €) 28,1 30,6 33,4 

Πεγή: Ομοζπονδιακή Κενηπική Τπάπεδα (Deutsche Bundesbank), Σηαηιζηική Υπεπεζία(Destatis) – Επεξεπγαζία, 

Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο, Οκηώβπιορ 2016 


