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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

2.4. Τπηρεσίες 

O ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ αλά ηνλ θφζκν, ζεκεηψλεη ζπλερή δηεχξπλζε θαη θαηαιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην (68,7%) ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ΑΕΠ, ιεηηνπξγψληαο, βέβαηα, ζε κεγάιν βαζκφ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ ηζρπξή εγρψξηα βηνκεραλία. 

Η Αθαζάξηζηε Πξνζηηζεκέλε Αμία ηνπ επξπηέξνπ ηνκέσο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

ΑΕΠ ην 2017, απμεζείζα θαηά 3,5% έλαληη 2016, αλήιζε ζε 2.019,9 δηο Επξψ (2016: 1.951,0 δηο, 

2015: 1.886,7 δηο). Σρεδφλ ζε φινπο ηνπο επί κέξνπο θιάδνπο πξνζθνξάο Υπεξεζηψλ θαηεγξάθε 

αχμεζε, ήηνη ζηνλ θιάδν Εκπνξίνπ, Μεηαθνξψλ, Φηινμελίαο/Εζηίαζεο (4,5%), Δεκνζίσλ 

Υπεξεζηψλ, Παηδείαο, Υγείαο (4,2%), Υπεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο (3,4%), Λνηπψλ Υπεξεζηψλ 

(3,2%), Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ (3,1%) θαη Κηεκαηνκεζηηηθψλ Υπεξεζηψλ (2,8%), ελψ 

κφλνο θιάδνο, ν νπνίνο παξνπζίαζε πζηέξεζε ην 2017 αθνξνχζε ζηηο Φξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

Αζθαιηζηηθέο Υπεξεζίεο (-0,31%). 

Τν 2017, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο απαζρφιεζε 32,97 εθαη. άηνκα (έλαληη 32,46 εθαη. ην 

2016, αχμεζε 1,6%), ήηνη ζην 74,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 44,2 εθαη. εξγαδνκέλσλ ζηελ Γεξκαλία.  

2.5. Πληθωρισμός 

Tν 2017, ε κέζε ηηκή ηνπ γεληθνχ Δείθηε Τηκψλ Καηαλαισηνχ (ΔΤΚ) ζεκείσζε αηζζεηή αχμεζε 

θαη δηακνξθψζεθε ζην 1,8%, έλαληη 0,5% ην 2016 θαη 0,3% ην 2015. Πξφθεηηαη γηα ηελ δεχηεξε 

θαηά ζεηξά άλνδν ηνπ ΔΤΚ, κεηά απφ ηέζζεξα έηε ζπλερνχο απνθιηκάθσζεο (2012-2015), κε ηνλ 

Δείθηε λα ππεξβαίλεη ην 1,0% γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2013. Ο Πίλαθαο 4 απνηππψλεη ηελ πνξεία 

ηνπ γεληθνχ ΔΤΚ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία: 
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Γείκτης Σιμών Καταναλωτού 2014-2017 
 

Έτος 
Γείκτης Σιμών Καταναλωτού 

(γενικόρ Δείκηηρ) 

2014 0,9 

2015 0,3 

2016 0,5 

2017 1,8 
Πηγή: Ομοζπονδιακή Σηαηιζηική Υπηπεζία(Destatis), Ιούν. 2018 

Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
 

Η ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ γεληθνχ Δείθηε αλάγεηαη πξσηίζησο ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

ελέξγεηαο +3,1% ελ ζρέζεη κε 2016, έλαληη αηζζεηήο απνθιηκάθσζεο θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα 

έηε (2016: -5,4%, 2015: -7,0%, 2014: -2,1%). Άλνδν εκθάληζαλ θπξίσο νη ηηκέο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο (+16%) θαη ησλ θαπζίκσλ (+6,0%), ελψ αληηζέησο ην Φ/Α θαη ην θφζηνο θεληξηθήο 



ζέξκαλζεο θαη ηειεζέξκαλζεο απνθιηκαθψζεθαλ (-2,8% θαη -1,5% αληηζηνίρσο). 

Ταπηφρξνλα, άλνδν ην 2017 +3,0% θαηέγξαςαλ θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ δηαηξνθήο, 

έλαληη αηζζεηά κηθξφηεξσλ απμήζεσλ ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2016: +0,8%, 2015: 1,0%, 2014: 

1,0%), ζπληείλνληαο ζηελ άλνδν ηνπ γεληθνχ ΔΤΚ. Μάιηζηα, νη απμήζεηο αθνξνχζαλ φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, κε ηελ κεγαιχηεξε άλνδν λα εκθαλίδνπλ ηα ιίπε θαη έιαηα (+21,4%) θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά (+9,7%), αθνινπζνχκελα απφ ηα ηρζπεξά (+3,8%) θαη ηα θξνχηα (+2,7%). 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ελ γέλεη, απμήζεθαλ επίζεο αηζζεηά, κε 2,2% έλαληη 2016, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηελ ηζρπξφηεξε αχμεζε εκθάληζαλ ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα (+2,7%). Αληίζεηα, 

κηθξφηεξε ήηαλ ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ, κε 1,4% έλαληη πξνεγνπκέλνπ έηνπο. Μεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ ηελ ηζρπξφηεξε άλνδν εκθάληζαλ ηα θφζηε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (+3,4%) 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο (+1,9%), ελψ βαξχλνπζα ήηαλ θαη ε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ 

ζηέγαζεο (+1,6%), ιφγσ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο
1
. Αληηζέησο, 

απνθιηκάθσζε ην 2017 εκθάληζαλ νη ηηκέο γηα ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ (-0,9%), αιιά θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (-6,9%). Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο 

θαη ηξνθίκσλ, ν γεληθφο ΔΤΚ 2017 ζα είρε θηλεζεί ζην +1,4%. 
 

                                                 
1 Η ζηαζκηθή επίδξαζε ησλ ηηκψλ ζηέγαζεο (ελνίθηα) επί ηνπ ζπλνιηθνχ ΔΤΚ ππνινγίδεηαη ζε 21%, ελψ επί ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρεδφλ 
40% 


