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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ
2.6. Ιδιωηική, Γημόζια Γαπάνη και Δπενδύζεις Παγίοσ Κεθαλαίοσ
Σεκαληηθό κνριό αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ην 2017 απεηέιεζαλ ε απμεκέλε ηδησηηθή θαη
δεκόζηα δαπάλε, θαζώο θαη νη αθαζάξηζηεο επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ. Γεκόζηα θαη ηδησηηθή
δαπάλε, θαηαγξάθνπζεο, από θνηλνύ, ζεκαληηθή αύμεζε 3,8%, αλήιζαλ, ην 2017, ζην επίπεδν ησλ
2.375,8 δηο Δπξώ, έλαληη 2.289,8 δηο Δπξώ ην 2016 θαη 2.217,5 δηο Δπξώ ην 2015.
Η ηδησηηθή θαηαλάισζε, θαηαγξάθνληαο ην 2017 ηελ ηζρπξόηεξε εηήζηα άλνδν από ην 1994 θαη
εληεύζελ, αλήιζε ζε 1.735 δηο Δπξώ, απμαλόκελε θαηά 3,6%, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, έλαληη 1.674 δηο
Δπξώ ην 2016. Μάιηζηα, ηα λνηθνθπξηά δηέζεζαλ ην 2017 πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ζε όιεο ηηο
θαηεγνξίεο δαπαλώλ, κε ηηο πςειόηεξεο απμήζεηο λα αθνξνύλ: νρήκαηα +8,6%, θαύζηκα +7,8%,
έλδπζε/ππόδεζε +6,3%, ηξόθηκα/πνηά θαη θαπληθά είδε +3,8% (εθ ησλ νπνίσλ ηξόθηκα +4,8%),
ππεξεζίεο θηινμελίαο/εζηίαζεο +4,9%, δηαζθέδαζε/δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ/πνιηηηζκόο
+4,0%, ζηέγαζε +2,7%. Σεκεηώλεηαη όηη, πέξαλ ηνπ εκίζεσο ησλ δαπαλώλ ησλ λνηθνθπξηώλ αθνξά
ππεξεζίεο, όπνπ ε αύμεζε κεηαμύ 2017 θαη 2016 αλήιζε ζε 2,9%.
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Παξάιιεια, ζεκαληηθή αύμεζε 3,6% θαηέγξαςαλ ην 2017 θαη νη δεκόζηεο δαπάλεο, αλεξρόκελεο
ζε 637,9 δηο Δπξώ (ηξέρνπζεο ηηκέο), έλαληη 615,4 δηο ην 2016 θαη 587,1 ην 2015. Σσξεπηηθά,
ηδησηηθή θαη δεκόζηα θαηαλάισζε αλήιζαλ ην 2017 ζε 2.370,6 δηο Δπξώ, έλαληη 2.289,8 ην 2016
(+3,5%) θαη 2.217,5 ην 2015.

Τέινο, ώζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζέζεζαλ ην 2017 θαη νη αθαζάξηζηεο (ηδησηηθέο θαη
δεκόζηεο) επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 663,1 δηο Δπξώ (ηξέρνπζεο ηηκέο),
παξνπζηάδνληαο άλνδν 5,2% έλαληη 2016 (630,3 δηο). Αύμεζε θαηεγξάθε θαηά ην ππό εμέηαζε έηνο
θαη ζηηο ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο επελδύζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, ήηνη α) κεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ/νρεκάησλ, β) εγθαηαζηάζεσλ θαη γ) ινηπώλ επελδύζεσλ (θπξίσο επελδύζεηο ζε ηνκείο
έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ/βάζεσλ δεδνκέλσλ θιπ.), όπσο θαηαδεηθλύεη ν
θάησζη Πίλαθαο:
ΠΙΝΑΚΑ 6
Ακαθάριζηες Δπενδύζεις Παγίοσ Κεθαλαίοσ 2015-2017
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2.7. Αγορά Δργαζίας - Αμοιβές
Η γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο ζπλέρηζε θαη ην 2017 ηελ εμαηξεηηθά δπλακηθή ηεο πνξεία,
πξνζζέηνληαο 638.000 λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο ή 1,5% έλαληη 2016. Πξόθεηηαη γηα ηελ
κεγαιύηεξε εηήζηα άλνδν ηεο απαζρόιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, αλεβάδνληαο ην ζύλνιν
ηνπ απαζρνινύκελνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε 44,3 εθαη., ην πςειόηεξν θαηαγεγξακκέλν πνζνζηό
απαζρόιεζεο από Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990 θαη ππεξθεξάδνληαο ηελ αύμεζε ησλ ηξηώλ
πξνεγνπκέλσλ εηώλ (+1,0% ην 2016, +0,9% ην 2015 θαη +0,8% ην 2014). Η απαζρόιεζε ζηε
Γεξκαλία θηλείηαη, πιένλ, αδηαιείπησο αλνδηθά επί δσδεθαεηία.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2
Η απαζτόληζη ζηην γερμανική οικονομία (1991-2017)
(ζύνολο απαζσολοςμένων ζε εκαη. – μεηαβολή ένανηι πποεγούμενος έηοςρ ζε σιλ. επγαδομένοςρ)
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Η απαζρόιεζε θεθαιαηνπνίεζε ηελ ζεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη
ηελ αξλεηηθή επίδξαζε δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ, πνπ απνζηέξεζαλ ηελ αγνξά εξγαζίαο από
300 ρηι. εξγαδνκέλνπο ην 2017, κεηά ηελ απώιεηα 310 ρηι. εξγαδνκέλσλ ην 2016. Κύξηνπο
αληηζηαζκηζηηθνύο παξάγνληεο απεηέιεζαλ: i. Η απμεηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζηελ

αγνξά εξγαζίαο ii. Η άλνδνο ηεο γπλαηθείαο απαζρόιεζεο, iii. Η αύμεζε ζπκκεηνρήο ησλ
κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα iv. Η απαζρόιεζε αιινδαπώλ θαη ε
εξγαζηαθή ελζσκάησζε κέξνπο ησλ θηινμελνύκελσλ πξνζθύγσλ, θαη v. Η κείσζε ηεο «αηππηθήο» απαζρόιεζεο (κεξηθή, επνρηθή, πεξηζηαζηαθή θιπ.) κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο πιήξνπο αζθάιηζεο.
Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Απαζρόιεζεο (Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung/IAB), ηεο Οκνζπνλδηαθήο Υπεξεζίαο Απαζρόιεζεο, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο
(κείσζε γελλήζεσλ θαη, ζπλεπαγόκελε κειινληηθή κείσζε ησλ δπλεηηθώλ λέσλ γνλέσλ ζηελ
δηαγελεαθή αιιεινπρία), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ήδε εκθαλή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα
πξνθαιέζνπλ ηελ κεζνπξόζεζκε «απώιεηα» 6,1 εθαη. απαζρνινπκέλσλ (κεηαμύ 2015-2030) θαη
18,2 εθαη. καθξνπξόζεζκα (2015-2060), ελώ αληηζηνίρσο, ε εθηίκεζε γηα ην 2018 αλέξρεηαη ζε
320 ρηι. άηνκα1.
Αληηζηνίρσο, πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ην 2017 ζεκείσζε θαη ε αλεξγία (αξηζκόο εγγεγξακκέλσλ
ζην Τακείν Αλεξγίαο), ε νπνία κεησζείζα θαηά 158 ρηι. άηνκα, αλήιζε ζε 2,5 εθαη. αλέξγνπο ή ζε
5,7% επί ηνπ νηθνλνκηθώο ελεξγνύ πιεζπζκνύ. Πξόθεηηαη γηα ην ρακειόηεξν πνζνζηό από
γεξκαληθήο Δπαλελώζεσο (1990), πξνζεγγίδνληαο επίπεδα αλεξγίαο ηξηβήο. Μάιηζηα, ε αλεξγία
παξνπζηάδεη ζπλερή απνθιηκάθσζε από ην 2005 θαη εληεύζελ, ηε εμαηξέζεη ην 2009, ζηελ
θνξύθσζε ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ν όγθνο ησλ αλέξγσλ λα
έρεη ππνρσξήζεη ζε 1,7 εθαη. ην 2017, από 4,5 εθαη. ην 20052.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3
Γείκηης ανεργίας 1991-2017
(μεηαβολή ένανηι πποεγούμενος έηοςρ)
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Σεκεηώλεηαη πάλησο όηη 901.000, ήηνη άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ αλέξγσλ ζηελ ρώξα,
απνηεινύζαλ ην 2017 καθξνρξόληα άλεξγνπο (ήηνη άηνκα άλεπ εξγαζίαο >12 κήλεο), πνζνζηό ην
νπνίν ζεσξείηαη αλεζπρεηηθά πςειό, εηδηθά δε ζπλππνινγηδνκέλνπ όηη πεξίπνπ ην 25% απηώλ
επξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 48 κελώλ. Γεγνλόο παξακέλεη
σζηόζν όηη ην αξηζκόο ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ έρεη απνθιηκαθσζεί αηζζεηά, ελ ζπγθξίζεη κε
ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία, όηαλ ην 2005 ν αξηζκόο απηώλ αλήξρεην ζε 2,4 εθαη.
Παξαιιήισο, ε θαηαλνκή ησλ εξγαδόκελσλ αλά θιάδν ραξαθηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία έηε από
ζεκαληηθή αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ Υπεξεζηώλ θαη ππνρώξεζεο ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζηνλ δεπηεξνγελή θαη, θπξίσο, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Η θαηαλνκή ησλ
απαζρνινπκέλσλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ην 2017 είρε σο εμήο: Υπεξεζίεο
(74,5%), κεηαπνίεζε (18,4%), θαηαζθεπέο (5,6%), πξσηνγελήο ηνκέαο (1,4%).
Σεκεηώλεηαη, επίζεο όηη ε αλεξγία εμαθνινπζεί λα είλαη αηζζεηά πςειόηεξε ζηα λέα
Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ), όπνπ θπκαίλεηαη θαηά κέζν όξν
Οη εθηηκήζεηο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ δνκηθή δεκνγξαθηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο δηαζηξσκάησζεο (Age Structure
Affect/Αltersstruktureffekt), κε ζηαζεξέο: ηελ ηάζε ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο θαη ην πνζνζηό γελλήζεσλ
2
Σεκεηώλεηαη όηη ζεκαληηθή απνθιηκάθσζε θαηά 79 ρηι. ή 4,5% έλαληη 2016 εκθάληζε, αληηζηνίρσο θαη ν αξηζκόο ησλ αλέξγσλ θαηά ΟΟΣΑ/ILO,
ήηνη επί ηνπ ελεξγνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ππνρσξώληαο ζην 3,7% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ
1

ζε 7,6%, έλαληη 5,3% ζηα παιαηά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα, παξά ηηο ζπλερείο θπβεξλεηηθέο
πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ε κέζε σξηαία
ακνηβή εξγαζίαο, ζε παγγεξκαληθό επίπεδν, ζεκείσζε αύμεζε 2,2% ην 2017, έλαληη 2,8% ην 2016
θαη 3,1% ην 2015 θαη δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 34,40 Δπξώ, ελώ νη δηαθνξέο ζηηο ακνηβέο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Παιαηά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα, έλαληη ησλ Νέσλ, ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη
θαη ζην ππό εμέηαζε έηνο.
Τέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ην σξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ βηνκεραλία/κεηαπνίεζε ην 2017
αλήιζε ζε 38,50 Δπξώ, έλαληη αληηζηνίρσο 32,60 Δπξώ/ώξα γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηνλ ηνκέα
ππεξεζηώλ, δηαθνξά ηεο ηάμεσο ηνπ 18,1%. Τηο πςειόηεξεο σξηαίεο ακνηβέο εκθαλίδνπλ ν
ρξεκαηνπηζησηηθόο ηνκέαο (ππεξεζίεο), κε 54,60 Δπξώ θαη ν ηνκέαο παξαγσγήο ελέξγεηαο
(βηνκεραλία/κεηαπνίεζε) κε 49,50 Δπξώ, ελώ ηελ ρακειόηεξε, κε σξνκίζζην 18,00 Δπξώ ν θιάδνο
θηινμελίαο/εζηίαζεο.

