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ΘΔΜΑ:  Χρέος ρεκόρ  Γερμανίας για το 2023 

 

Σφμφωνα με τθν αρμόδια Ομοςπονδιακι Αρχι Διαχείριςθσ Χρζουσ – Deutsche 
Schuldenverwaltungsbehörde,  θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ κα δθμιουργιςει για ζναν ακόμθ 
χρόνο χρζοσ ρεκόρ, προκειμζνου να μπορζςει να επιδοτιςει τθ γενναιόδωρθ κρατικι 
βοικεια που προςφζρει ςε νοικοκυριά και επιχειριςεισ εξ αιτίασ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ. 
Ζχοντασ ιδθ παρεκκλίνει από τθ ςκλθρι δθμοςιονομικι πεικαρχία και το ςυνταγματικά 
κατοχυρωμζνο «φρζνο χρζουσ», θ Κυβζρνθςθ ςχεδιάηει να εκδϊςει κρατικά ομόλογα κλπ. 
αξίασ περίπου € 539 δισ μζςα ςτο νζο ζτοσ. Πρόκειται για ςθμαντικι αφξθςθ ςε ςφγκριςθ με 
τα αντίςτοιχα φψουσ € 449 δισ που εξζδωςε φζτοσ. Το προθγοφμενο ρεκόρ εκδόςεων χρζουσ 
ιταν το 2021, όταν θ Κυβζρνθςθ είχε εκδϊςει ομόλογα κλπ. € 483 δισ λόγω πανδθμίασ για να 
ςτθρίξει νοικοκυριά και επιχειριςεισ.  
 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ Αρχισ, ο ςχεδιαηόμενοσ δανειςμόσ περιλαμβάνει 
κρατικά ομόλογα αξίασ € 274 δισ, ενϊ χρεόγραφα αξίασ € 242 δισ κα διατεκοφν μζςω τθσ 
χρθματαγοράσ. Στα ςχζδια βρίςκεται και θ ζκδοςθ ομολόγων προςτατευμζνων από τον 
πλθκωριςμό, φψουσ ζωσ και € 8 δισ και «πράςινων» ομολόγων, φψουσ ζωσ €17 δισ. 
 
Παράλλθλα ο Υπουργόσ Οικονομικϊν Christian Lindner (FDP), ζχει αποφαςίςει για το 
επόμενο ζτοσ να επαναφζρει ςε ιςχφ το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο «φρζνο χρζουσ», που 
ζχει αναςταλεί εν μζςω τθσ κρίςθσ τθσ πανδθμίασ και ακολοφκωσ τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, 
προκειμζνου ςτθριχκεί θ οικονομία θ οποία ζχει διολιςκιςει ςε φφεςθ και  βάλλεται από 
υψθλζσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ. Η αναςτολι τθσ εφαρμογισ του «φρζνου χρζουσ», όπωσ 
άλλωςτε και θ αναςτολι των κανόνων δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ του Συμφϊνου 
Στακερότθτασ, απελευκζρωςαν και τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ για να 
ςτθρίξουν τισ οικονομίεσ τουσ υπερβαίνοντασ τα όρια του χρζουσ και του ελλείμματοσ.  
 
Τζλοσ, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ οικονομικϊν αναλυτϊν, όχι μόνο θ Γερμανία αλλά και οι 
άλλεσ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ αναμζνεται να αυξιςουν ςθμαντικά τον δανειςμό τουσ για 
το 2023. Συγκεκριμζνα εκτιμάται ότι ςυνολικά οι 19 χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ κα εκδϊςουν 
χρζοσ φψουσ περίπου € 1,3 τρισ, που ςυνεπάγεται ςοβαρι αφξθςθ από το € 1,1 τρισ του 
τρζχοντοσ ζτουσ. Η αφξθςθ του ςυνολικοφ χρζουσ ςυμπίπτει με μια εξαιρετικά δυςμενι 
ςυγκυρία, δεδομζνου ότι θ ΕΚΤ αναμζνεται να αρχίςει να ςυρρικνϊνει το χαρτοφυλάκιό τθσ 
και να μειϊςει τισ αγορζσ ομολόγων κατά € 300 δισ περίπου ςε ςφγκριςθ με τισ αγορζσ που 
διενιργθςε κατά το 2022. 
 

 
 


