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ΘΔΜΑ:  ηο συηλόηερο επίπεδο όλφν ηφν εποτών ηο γερμανικό δημόζιο τρέος 

 

Σην πςειόηεξν επίπεδν όισλ ησλ επνρώλ αλήιζε ην γεξκαληθό δεκόζην ρξένο, ζύκθσλα κε 

πξνζσξηλά ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (Destatis). Σπγθεθξηκέλα, 

νη νκνζπνλδηαθνί, θξαηηδηαθνί θαη ηνπηθνί νξγαληζκνί, θαζώο θαη νη θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζπζζώξεπζαλ ρξέε ύςνπο € 2,37 ηξηο ζην ηέινο ηνπ 2022. Σε εηήζηα βάζε, ην 

γεξκαληθό δεκόζην ρξένο απμήζεθε θαηά 2% ζπγθξηηηθά κε ην 2021. Σεκεηώλεηαη όηη ηα ελ 

ιόγσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιακβάλνπλ ππόςε κόλν ηηο γεξκαληθέο θξαηηθέο ππνρξεώζεηο πξνο 

ηνλ κε δεκόζην ηνκέα, όπσο ηξάπεδεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Γεξκαλία θαη ην 

εμσηεξηθό. 

Τν νκνζπνλδηαθό ρξένο απμήζεθε κε ξπζκό 4,6% θαη δηακνξθώζεθε ζηα € 1,62 ηξηο. 

Σύκθσλα κε ηνπο ζηαηηζηηθνιόγνπο ηεο Destatis, «απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζπλερηδφκελε θαη 

απμαλφκελε αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκηθήο θξίζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη ηεο ηξέρνπζαο ελεξγεηαθήο θξίζεο». Κπξίσο, έρεη επηβαξπλζεί ην Τακείν 

Οηθνλνκηθήο Σηαζεξνπνίεζεο (Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF), ην νπνίν ζπζηάζεθε 

ην 2020 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, 

αιιά πέξπζη αμηνπνηήζεθε θαη γηα ηνλ κεηξηαζκό ηνπ αληίθηππνπ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο 

ζπζζσξεύνληαο ρξέε ζπλνιηθνύ ύςνπο € 82,5 δηο εληόο ηνπ 2022. Επηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ 

Destatis, «ζην λεντδξπζέλ εηδηθφ ηακείν ηεο Bundeswehr ρνξεγήζεθε δπλαηφηεηα πίζησζεο € 

100 δηο, ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2022». 

Οη εηδηθνί αληηκεησπίδνπλ ην απμαλόκελν δεκόζην ρξένο σο δπλεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα, 

δεδνκέλνπ ηνπ πςειόηεξνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ. Όπσο επηζεκαίλεη ν επηθεθαιήο 

νηθνλνκνιόγνο ηεο ING Germany, C. Brzeski, «κε ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, ε επηβάξπλζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ζα ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα θαηεπζχλεηαη 

ζηελ απνπιεξσκή ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα παξαηεξείηαη έιιεηςε θνλδπιίσλ γηα ‘ινγηθέο’ 

δαπάλεο ή επελδχζεηο». 

Σε αληίζεζε κε ην νκνζπνλδηαθό ρξένο, ην ζπλνιηθό θξαηηδηαθό ρξένο ππνρώξεζε θαηά 5% ζε 

εηήζηα βάζε θαη δηακνξθώζεθε ζηα € 607 δηο. Όια ηα θξαηίδηα, κε εμαίξεζε ηε Σαμνλία – 

Άλραιη (+4,7), θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ηα ρξέε ηνπο, κε ηελ θαιύηεξε δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε λα θαηαγξάθεηαη ζηε Βξέκε (-37,8%), ηε Σαμνλία (-12,2%) θαη ηελ Έζζε (-9%).  



 
Δημόζιο χρέος γερμανικών κραηιδίων ζε δις € - (κόκκινο: ηέλη 2022, μπλε: ηέλη 2021) – Πηγή: Destatis 

 

Οη ππνρξεώζεηο ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απμήζεθαλ θαηά 4,4% θαη 

δηακνξθώζεθαλ ζηα € 140 δηο. Τέινο, ην ρξένο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηακνξθώζεθε ζηα € 36 δηο, κεησκέλν θαηά 18%. 

 


