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 Γημοζιονομικό Ιζοζύγιο Γερμανίας, 2016  
 

Σχκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο 

Destatis, ηα δεκφζηα έζνδα ηεο Γεξκαλίαο ην 2016 εθηηλάρζεθαλ ζηα 1.411,4 δηο Δπξψ, έλαληη 

δαπαλψλ χςνπο 1.387,7 δηο Δπξψ, επηηπγράλνληαο εθ λένπ θαη γηα ηξίην θαη΄ εμαθνινχζεζε έηνο 

ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα, χςνπο 23,7 δηο Δπξψ, ην πςειφηεξν απφ επαλέλσζεο ην 

1990 ηεο Γεξκαλίαο. Τνηνπηνηξφπσο, ζχκθσλα κε ηηο απνξξένπζεο απφ ηε Σπλζήθε Μάαζηξηρη 

ππνρξεψζεηο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην πιεφλαζκα ππνινγηζζέλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο επί 

ηνπ ΑΔΠ θέξεη ζεηηθφ πξφζεκν 0,8%.  

Σηελ επίηεπμε ηνπ έηη δηεπξπκέλνπ πιενλάζκαηνο ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα, αθ’ ελφο ηα 

απμεκέλα θαηά 6,5% έζνδα ιφγσ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη αθ’ εηέξνπ ε 

θαιή θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ζηε Γεξκαλία θαηά ην 2016. Δπί πιένλ ε ραιαξή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο δηα ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ 

δεκηνπξγεί επλντθέο πξνυπνζέζεηο δαλεηζκνχ γηα ην γεξκαληθφ δεκφζην, ελψ παξάιιεια αξθεηνί 

μέλνη επελδπηέο ηνπνζεηνχλ γηα αζθάιεηα θαηαζέζεηο ζε θξαηηθά γεξκαληθά νκφινγα.  

Σηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ζπλππνινγίδνληαη 

έζνδα  Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ, Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη  

Κνηλσληθψλ  Αζθαιίζεσλ. Απφ ηελ κειέηε ησλ επί κέξνπο δεκνζηνλνκηθψλ ηζνδπγίσλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πιεφλαζκα πξνέξρεηαη απφ έζνδα εθ ησλ θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ (Αζθαιηζηηθά Τακεία) χςνπο 8,2 δηο Δπξψ. Αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά  έζνδα 

πξνεξρφκελα απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε (7,7 δηο Δπξψ) θαη ζηε ζπλέρεηα έζνδα εθ ησλ 

Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ (4,7 δηο Δπξψ) θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (3,1δηο Δπξψ).  

Αλαιπηηθφηεξα ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία ηελ εμαεηία 2011-2016 έρεη 

δηακνξθσζεί σο αθνινχζσο: 

 Γεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην επί % ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-0,1 0,0 -0,2 +0,3 +0,7 +0,8 

 

 Δπηκέξνπο Γεκνζηνλνκηθά Ιζνδχγηα   

 (ζε δις Δσρώ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-Γεληθήο Κπβέξλεζεο -29,4 -16,1 - 8,1  8,6 10,0 7,7 

-Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ -11,4 -  5,5 - 2,7 -0,5   4,6 4,7 

-Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο -  0,3    2,2   0,2 -2,5   4,2 3,1 

-Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  15,3 18,4   5,3  3,0   2,1 8,2 

-Γεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην Γεξκαλίαο -25,9 - 0,9 - 5,4  8,6 20,9 23,7 

 


