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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 
  Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, αγνξά εξγαζίαο θαη δεκόζηα 

νηθνλνκηθά Γεξκαλίαο 2017 
 

 

 

Βαζηθά κεγέζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2017 (πξνζσξηλά ζηνηρεία): 

 

ΑΕΠ +2,2% 

Ιδιωηική Καηανάλωζη +2,0% 

Απαζχόληζη/Ανεπγία +1,5%/5,7% 

Πληθωπιζμόρ 1,8% 

Δημοζιονομικό Ιζοζύγιο 1,2% (τοσ ΑΕΠ) 

Εξαγωγέρ +4,7% 

Ειζαγωγέρ +5,2% 
 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία δηαηήξεζε θαη ην 2017 ηελ αλαπηπμηαθή ηεο δπλακηθή, επηηπγράλνληαο 

εηήζην ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 2,2%, ζύκθσλα κε ηα –πξνζσξηλά- ζηνηρεία πνπ 

αλαθνίλσζε, ζε εηδηθή εθδήισζε ζηηο 11 Ιαλνπαξίνπ η. έ., ε Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

(Destatis). Πξόθεηηαη γηα ην όγδνν ελ ζεηξά έηνο θαηά ην νπνίν ην γεξκαληθό ΑΔΠ εκθαλίδεη 

κεγέζπλζε, αξρήο γελνκέλεο ην 2010, κεηά ηελ θαηαγξαθείζα ύθεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,6% ην 

2009, ζπλεπεία ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν 2017 δε ν ξπζκόο αλάπηπμεο 

ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ππεξέβε αθόκε θαη ηηο πην αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο ησλ νηθνλνκηθώλ 

αλαιπηώλ, νη εθηηκήζεηο ησλ νπνίσλ ζπλέθιηλαλ ζε ξπζκνύο αλάπηπμεο 1,4%-1,5%, ιόγσ ηνπ 

αζηαζνύο δηεζλνύο πεξηβάιινληνο αθ’ ελόο, αιιά θαη ηεο αλακελόκελεο «αλαπηπμηαθήο 

θόπσζεο» αθ’ εηέξνπ. 

Η ελίζρπζε ηεο εγρώξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίρζεθε, γηα έλα αθόκε έηνο, θπξίσο 

ζηελ αύμεζε ηεο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ησλ επελδύζεσλ ζε ππνδνκέο, 

θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό, πξώηεο ύιεο θιπ., θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζην Δμσηεξηθό Δκπόξην. 

Από παξνπζίαζε ζηνηρείσλ Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ ζηελ ελ ιόγσ εθδήισζε, ζπγθξαηνύληαη ηα 

αθόινπζα: 
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1. ΑΔΠ 

Σν γεξκαληθό Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ θηλήζεθε ζε ζεηηθό έδαθνο θαηά ηα ηξία πξώηα 

ηξίκελα ηνπ 2017 (Q1: 3,4%, Q2: 1,0%, Q3: 2,3%
1
), κε ην έηνο λα «θιείλεη» ζην 2,2% 

(πξνζσξηλά ζηνηρεία) έλαληη 2016 θαη δηαηεξώληαο ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ δπλακηθή γηα όγδνν 

ζπλερέο έηνο ρξνληά. 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία επέηπρε ην 2017 ηελ θαιύηεξε επίδνζε θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία θαη 

δηαηήξεζε, κέηξηα κελ, αιιά αμηνζεκείσηε γηα ρώξα κε ηελ νηθνλνκηθή «σξηκόηεηα» ηεο 

Γεξκαλίαο, αλάπηπμε. Μεηά ηελ ηζρπξή ύθεζε πνπ θαηαγξάθεθε ην 2009 (ζπξξίθλσζε ΑΔΠ 

5,6%), ζηελ δίλε ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ε γεξκαληθή νηθνλνκία 

αληέδξαζε δπλακηθά γηα δύν ζπλαπηά έηε, επηηπγράλνληαο ξπζκό νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 4,1% 

θαη 3,7% ην 2010 θαη 2011 αληηζηνίρσο. Σν 2012 θαη 2013 απεηέιεζαλ έηε «αλαπηπμηαθήο 

θόπσζεο» γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, κε πεξηνξηζκό ηεο αλάπηπμεο ζην αλαηκηθό 0,5%, γηα λα 

αλαθάκςεη από ην 2014 θαη εληεύζελ, ππεξβαίλνληαο, ην 2017, ην 2,0%. 

Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνδίδνπλ ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο ζε βάζνο δεθαεηίαο. 

Πίλαθαο 1: Δμέιημε γεξκαληθνύ ΑΔΠ 2007-2017 
(ζε ζηαζερές ηηκές προεγούκελοσ έηοσς)  

 
Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σν Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απνηππώλεη ηελ εμέιημε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, ζε ηξηκεληαία θαη εηήζηα βάζε. 

Γξάθεκα 1: Αλάπηπμε γεξκαληθνύ ΑΔΠ 2007-2017 (ηξηκεληαία θαη εηήζηα θαηαγξαθή) 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

εκεηώλεηαη όηη ην γεξκαληθό ΑΔΠ ην 2017 θηλήζεθε ζρεδόλ κία πνζνζηηαία κνλάδα άλσ ηεο 

κέζεο κεγέζπλζεο ηεο δεθαεηίαο 2006-2016, ε νπνία θπκάλζεθε πεξί ην 1,3%, όπσο 

θαηαδεηθλύεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην θάησζη Γξάθεκα: 

  

                                                 
1 αλαθνίλσζε πξνζσξηλώλ ζηνηρείσλ γηα ην 4ν Σξίκελν 2017 ζηηο 14.02.2018 
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Γξάθεκα 2: ύγθξηζε ΑΔΠ 2017 κε Μ. Ο. αλάπηπμεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

πγθξίλνληαο δηαρξνληθά, παξαηεξείηαη επηβξάδπλζε ησλ κέζσλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο πξντόληνο ηνπ ρξόλνπ: Από ηνπο πνιύ πςεινύο, θαηά ηηο πξώηεο 

δεθαεηίεο αλνηθνδόκεζεο ηεο ρώξαο, κεηά ην πέξαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (κέζνη ξπζκνί 

αλάπηπμεο 1950-1960: 8,2%, 1960-1970: 4,4%), κέρξη ην αζζεληθό 0,9% κεηαμύ 2000 θαη 2010. 

Καηά ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, σζηόζν, νη ξπζκνί αλάπηπμεο εκθαλίδνπλ ζεκεία αλάθακςεο, κε 

ηνλ κέζν όξν, κεηαμύ 2010 θαη 2017, λα θηλείηαη πεξί ην 2,0%. 

Γξάθεκα 3: Μέζνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο αλά δεθαεηία κεηά ηνλ 

 Β΄ ΠΠ 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Οη επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2017, ζπγθξηλόκελεο κε αληίζηνηρεο ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο, ζεσξνύληαη ηθαλνπνηεηηθέο, θαζ’ όηη ν ξπζκόο αλάπηπμεο 2,2% ηνπ γεξκαληθνύ 

ΑΔΠ ππνιείπεηαη ειάρηζηα ηνπ κέζνπ όξνπ αλάπηπμεο ηεο ΔΔ-28 (2,3%) θαη ζην ίδην επίπεδν κε 

ηελ κέζε αλάπηπμε ηεο Δπξσδώλεο (2,2%) ζύκθσλα κε πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(Φζηλόπσξν 2017). Παξάιιεια, ην 2017 ε γεξκαληθή νηθνλνκία ζπκβάδηζε ζε ξπζκνύο κε ηελ 

ακεξηθαληθή, παξά ηελ επηηάρπλζε ηεο ηειεπηαίαο (2,2% ην 2017, έλαληη 1,7% ην 2016 θαη 2,6% 

ην 2015), ελώ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ άιισλ ηζρπξώλ παγθόζκησλ νηθνλνκηώλ ην 2017 



_____________________________________________________________________  

ειίδα 4 από 11 

αλήιζαλ ζε: Κίλα 6,8% (2016: 6,7%), Ιαπσλία 1,6% (1,0%), Ν. Κνξέα 2,8% (2,8%), Καλαδάο 

3,0% (1,5%) θαη Ρσζία 1,7% (-0,2%). 

Σν Γξάθεκα 4 ελ ζπλερεία, απνηππώλεη ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ, κεηαμύ 

2016 θαη 2017, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο, ηηο ινηπέο ΔΔ, σο επίζεο ελ ζρέζεη κε 

επηιεγκέλεο ηζρπξέο νηθνλνκίεο ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Γξάθεκα 4: Γεξκαληθό ΑΔΠ ζε Δπξσπατθή (ΔΔ-28/Δπξσδώλε) θαη παγθόζκηα ζύγθξηζε 

(2016 θαη 2017)  

     

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

ύκθσλα κε ππνινγηζκνύο ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, επί ηε βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην γεξκαληθό νλνκαζηηθό ΑΔΠ ύςνπο 3,26 ηξηο Δπξώ απεηέιεζε ην 

2017 ην 21% ηνπ ζπλνιηθνύ νλνκαζηηθνύ ΑΔΠ, ύςνπο 15,3 ηξηο Δπξώ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ-28), θαη ην 29% ηνπ νλνκαζηηθνύ ΑΔΠ, ύςνπο 11,15 ηξηο Δπξώ, ηεο Δπξσδώλεο. Σν 

Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απνηππώλεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ ζρέζε γεξκαληθνύ ΑΔΠ έλαληη ΑΔΠ 

ΔΔ-28 θαη Δπξσδώλεο: 
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Γξάθεκα 5: Γεξκαληθό ΑΔΠ σο πνζνζηό ΑΔΠ ΔΔ-28 θαη Δπξσδώλεο, 2017 
(ζε ολοκαζηηθούς όροσς)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Όπσο θαη ην 2016, ηελ κεγαιύηεξε ζπκβνιή ζηε κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ην 2017 είρε ν 

ηνκέαο ηεο Πιεξνθνξηθήο/Σειεπηθνηλσληώλ (3,9%), απμάλνληαο κάιηζηα ηελ ζπνπδαηόηεηά ηνπ 

έλαληη 2016 (3,0%), ελώ ζηελ δεύηεξε ζέζε αλαξξηρήζεθε ν ηνκέαο Δκπνξίνπ, Μεηαθνξώλ, 

Φηινμελίαο θαη Δζηίαζεο (2,9%), κε ηελ Μεηαπνίεζε (πιελ Καηαζθεπώλ) θαη ηηο Τπεξεζίεο 

πξνο Δπηρεηξήζεηο λα αθνινπζνύλ κε ζπκκεηνρή 2,5% αληηζηνίρσο. Η ζπκβνιή ηνπ 

Καηαζθεπαζηηθνύ Κιάδνπ πεξηνξίζζεθε ην 2017 ζε 2,2%, έλαληη 2,8% ην 2016 (δεύηεξε ζέζε), 

ελώ αμίδεη λα ζεκεησζεί ηόζν ε θάζεηε πηώζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζπκβνιήο ηνπ Κιάδνπ ησλ 

Υξεκαηνπηζησηηθώλ θαη Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ (0,0% ην 2017 έλαληη 2,5% ην 2016), όζν 

θαη ε αξλεηηθή ζπκβνιή (-0,7%) ηνπ Αγξνηηθνύ-Κηελνηξνθηθνύ Κιάδνπ ην 2017, έλαληη ηζρλήο, 

κελ, αιιά ζεηηθήο ζπκκεηνρήο (0,3%) ην 2016. 

Γξάθεκα 6: πκβνιή Οηθνλνκηθώλ Κιάδσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ, 2017 

 
 

Όζνλ αθνξά ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ ην 2017, πιένλ ηνπ εκίζεσο (ή 53,2%) πξνήιζε από ηελ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, έλαληη 53,5% ην 2016 θαη 53,9% ην 2015. Οξηαθή κείσζε ζεκείσζε, 

επίζεο, ε ζπκβνιή ηνπ Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (
Eξαγωγές −Eισαγωγές

ΑΕΠ
x100) ζην ΑΔΠ, ε νπνία 

δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ηνπ 7,6% έλαληη 7,7% ην 2016, σο επίζεο θαη ησλ δεκνζίσλ 

τρις 
Εσρώ 

τρις Εσρώ 



_____________________________________________________________________  

ειίδα 6 από 11 

δαπαλώλ, κε 19,6%, έλαληη 19,7% ην 2016, ελώ αληηζέησο ε ζπλεηζθνξά ησλ επελδύζεσλ 

απμήζεθε θαηά 0,6%, ζε ζρέζε κε ην 2016. 

Γξάθεκα 7: ύλζεζε γεξκαληθνύ ΑΔΠ, 2016-2017 
(ως ποζοζηό ηοσ ΑΕΠ, ζε ηρέτοσζες ηηκές)  

 

 
Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Δμεηάδνληαο εηδηθόηεξα ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε νπνία, όπσο θαη ην 2016, είρε ηελ 

κεγαιύηεξε ζπκβνιή ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ, κε πνζνζηό 53,2%, ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ην 

2017 (23,6%) θαηέιαβαλ δαπάλεο θαηνηθίαο (ελνίθηα, ζέξκαλζε/ςύμε, ξεύκα θιπ), 

αθνινπζνύκελεο από δαπάλεο γηα κεηαθνξέο/κεηαθηλήζεηο (17,7%), ηξόθηκα/πνηά θαη θαπληθά 

είδε (13,9%), ελώ 9,1% ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαηεπζύλζεθε ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ, δηαζθέδαζεο, πνιηηηζκνύ θιπ. Όπσο θαη ην 2016, ζεκαληηθή ζπκβνιή (19,0%) ζηε 

ζύλζεζε ηνπ ΑΔΠ είρε ε γεληθόηεξε θαηεγνξία «Λνηπέο Γαπάλεο», ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

κεηαμύ άιισλ νη δαπάλεο γηα πγεία θαη εθπαίδεπζε. 

 

Γξάθεκα 8: ύλζεζε ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 2017 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

2. Απαζρόιεζε/Αγνξά Δξγαζίαο 

Η γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο ζπλέρηζε θαη ην 2017 ηελ δπλακηθή 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 
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εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε 44,3 εθαη., ην πςειόηεξν θαηαγεγξακκέλν πνζνζηό απαζρόιεζεο από 

Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990 θαη ππεξθεξάδνληαο ηελ αύμεζε ησλ ηξηώλ πεξαζκέλσλ εηώλ 

(+1,0% ην 2016, +0,9% ην 2015 θαη +0,8% ην 2014). Η απαζρόιεζε ζηε Γεξκαλία θηλείηαη, 

πιένλ, αδηαιείπησο αλνδηθά επί δσδεθαεηία. 

Γξάθεκα 9: Η απαζρόιεζε ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία (1991-2017) 
(ζύλοιο απαζτοιοσκέλωλ ζε εθαη. – κεηαβοιή έλαληη προεγούκελοσ έηοσς ζε τηι. εργαδοκέλοσς)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

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 «α-

ηππηθήο» απαζρόιεζεο (κεξηθή, επνρηθή, πεξηζηαζηαθή θιπ.) κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο αζθάιηζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Απαζρόιεζεο 

(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/IAB), ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο 

Απαζρόιεζεο, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (κείσζε ησλ γελλήζεσλ θαη, ζπλεπαγόκελα, 

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. άηνκα
2
. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε αιινδαπώλ θαη πξνζθύγσλ, από ηηο 740 ρηι. λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο πιήξνπο αζθάιηζεο, πνπ θαηεγξάθεζαλ ην 2017, πεξίπνπ 360 ρηι. ή 49% αθνξνύζαλ 

κε θαηόρνπο γεξκαληθήο ππεθνόηεηαο, κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό λα πξνέξρεηαη είηε από ρώξεο 

πνπ πξνζρώξεζαλ ζηελ ΔΔ κεηά ην 2004 (όπνπ ε Ρνπκαλία, γηα πξώηε θνξά, ππνζθέιηζε ηελ 

παξαδνζηαθά πξώηε Πνισλία, αθνινπζνύκελε από ηελ Κξναηία), είηε λα αθνξά αηηνύληεο 

πνιηηηθνύ αζύινπ. 

                                                 
2
 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 
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Αληηζηνίρσο, πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ην 2017 ζεκείσζε θαη ε αλεξγία (αξηζκόο 

εγγεγξακκέλσλ ζην Σακείν 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 2005
3
. 

 

Γξάθεκα 10: Γείθηεο αλεξγίαο 1991-2017 
(κεηαβοιή έλαληη προεγούκελοσ έηοσς) 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

εκεηώλεηαη 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. 

 

3. Γεκόζηα Οηθνλνκηθά 

Η αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, σο θαη ε –επλντθόηεξε ηεο αλακελνκέλεο- 

δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία, επέδξαζαλ ην 2017 ηδηαηηέξσο ζεηηθά ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο 

ρώξαο: ύκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία, ην πιεόλαζκα ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Ιζνδπγίνπ 

δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 38,4 δηο Δπξώ ή 1,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πξνεγνπκέλνπ έηνπο, 

θαηαγξάθνληαο δηεύξπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 49,4% ζε ζρέζε κε ην πιεόλαζκα €25,7 δηο (ή 0,8% 

επί ηνπ ΑΔΠ) ην 2016. Σν πιεόλαζκα αληηθαηνπηξίδεη αύμεζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ θαηά 4,2% 

(2016: 4,4%), έλαληη ζεκαληηθήο επηβξάδπλζεο ηεο αύμεζεο ησλ δαπαλώλ θαηά 3,4% (2016: 

4,0%). Πξόθεηηαη γηα ην ηέηαξην ελ ζεηξά έηνο, θαηά ην νπνίν ην Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην ηεο 

Γεξκαλίαο θαηαγξάθεη πιεόλαζκα θαη κάιηζηα κε ηάζεηο δηεύξπλζεο, σο θαηαδεηθλύεη ην 

αθόινπζν Γξάθεκα. 

 

                                                 
3 εκεηώλεηαη όηη ζεκαληηθή απνθιηκάθσζε θαηά 79 ρηι. ή 4,5% έλαληη 2016 εκθάληζε, αληηζηνίρσο θαη ν αξηζκόο ησλ 

αλέξγσλ θαηά ΟΟΑ/ILO, ήηνη επί ηνπ ελεξγνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ππνρσξώληαο ζην 3,7% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ 

πιεζπζκνύ 
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Γξάθεκα 11: Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην 2010-2017 
(ως ποζοζηό ηοσ ΑΕΠ - εηήζηα κεηαβοιή)  

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Σν πιενλαζκαηηθό Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην ην 2017 αληαλαθιά: 

α. Πιεόλαζκα 3,1 δηο Δπξώ ηεο Κεληξηθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο (έλαληη πιενλάζκαηνο 

7,4 δηο Δπξώ ην 2016 θαη €10,0 δηο ην 2015).  

β. Πιεόλαζκα 15,6 δηο Δπξώ από ηα Σακεία ησλ 16 Οκόζπνλδσλ Γεξκαληθώλ Κξαηηδίσλ (έλαληη 

πιενλάζκαηνο 4,9 δηο Δπξώ ην 2016 θαη 4,6 δηο Δπξώ ην 2015). 

γ. Πιεόλαζκα 9,9 δηο Δπξώ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (έλαληη πιενλάζκαηνο 5,2 δηο Δπξώ ην 

2016 θαη €4,2 δηο ην 2015), θαη  

δ. Πιεόλαζκα 9,8 δηο Δπξώ από ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (έλαληη πιενλάζκαηνο 8,2 δηο Δπξώ ην 

2016 θαη €2,1 δηο ην 2015). 
 

 

Γξάθεκα 12: πκβνιή ζηελ ζύλζεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ Ιζνδπγίνπ, 2014-2017 
(ζε δης Εσρώ - εηήζηα κεηαβοιή)  

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

 

Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, ην 2017 ην γεξκαληθό Γεκόζην εηζέπξαμε από 

άκεζνπο θαη έκκεζνπο θόξνπο, δαζκνύο, ηέιε θαη άιιεο εηζθνξέο 1,474 ηξηο Δπξώ, ήηνη 4,2% 

επί πιένλ ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ 2016. 

Σε ζεκαληηθόηεξε πεγή εζόδσλ γηα ην Γεκόζην Σακείν απεηέιεζαλ νη θόξνη, νη νπνίνη 

εκθάληζαλ ζπλνιηθά αύμεζε 4,8% έλαληη 2016, αληηθαηνπηξίδνληαο απμήζεηο ζρεδόλ ζε όιεο 

ηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο, όπσο έζνδα από: θνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ (+6,0%), 
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θνξνιόγεζε εηαηξηθνύ εηζνδήκαηνο (4,9%), θόξνπο κηζζσηήο εξγαζίαο (5,2%), θόξνπο 

απνδόζεσο θεθαιαίνπ (11,2%), θόξνπο επηηεδεύκαηνο (4,0%), θόξνπο κεηαβηβάζεσο 

αθηλήησλ (7,0%) θ. ά. Θεηηθή ζπκβνιή είραλ επίζεο ηα έζνδα από εθπνηήζεηο δεκόζηαο 

πεξηνπζίαο (+3,6%), όπσο θαη νη εηζθνξέο (+4,6%). 

Απμεκέλεο θαηά 3,4% ήηαλ θαη νη δεκόζηεο δαπάλεο θαηά ην ππό εμέηαζε έηνο αλαθνξάο 

(έλαληη αύμεζεο 4,0% ην 2016), νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 1,436 ηξηο Δπξώ. Σν κηζζνινγηθό θόζηνο 

ηνπ Γεκνζίνπ απμήζεθε θαηά 4,3%, ζπλεπεία θπξίσο λέσλ πξνζιήςεσλ, θαζώο θαη 

κηζζνινγηθώλ αλαπξνζαξκνγώλ, ελώ απμεκέλεο θαηά 3,9% ήηαλ νη θνηλσληθέο δαπάλεο θαη 

θαηά 3,6% νη δαπάλεο γηα θηεξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ δεκνζίνπ. Αύμεζε 

ζεκείσζαλ νκνίσο νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο (5,0%). 

 

Γξάθεκα 13: Πνξεία δεκόζησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ, 2010-2017 
(ζε δης Εσρώ)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Σέινο, ην Γεκόζην Υξένο, σο πνζνζηό επί ηνπ ΑΔΠ, κεηώζεθε πεξαηηέξσ ην 2017 θαη 

δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ηνπ 64,8% (2016: 68,1%, 2015: 70,9% ην 2015, 2014: 74,6%), αιιά 

παξέκεηλε ζε επίπεδα άλσ ηεο δηα ηεο πλζήθεο Μάαζηξηρη θαζνξηδνκέλεο νξνθήο ηνπ 60% επί 

ηνπ ΑΔΠ. Σνηνπηνηξόπσο, ε δέζκεπζε ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο λα κεησζεί ην Γεκόζην 

Υξένο ην 2017 ζην 69% επί ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ, έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ήδε ην 2016. 
 

4. Πξνβιέςεηο γηα ην 2018 

Δηζεξρόκελε κε «θεθηεκέλε αλαπηπμηαθή ηαρύηεηα» ζην 2018, ε γεξκαληθή νηθνλνκία 

αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη ηε δπλακηθή ηεο πνξεία θαη ην 2018, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

νηθνλνκνιόγσλ. 

Η Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή, θαηά πάγηα ηαθηηθή, ζπγθέληξσζε θαη ζπλέθξηλε πξνβιέςεηο 

ζεηξάο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Ιλζηηηνύησλ, ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2018, νη νπνίεο θπκαίλνληαη από 1,9% (πξνβιέςεηο 

Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο), έσο 2,6% (Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ Μνλάρνπ/Ifo), κε 

ηνλ «εκπεηξηθό» κέζν όξν ησλ πξνβιέςεσλ απηώλ λα θηλείηαη πεξί ην 2,2%. ηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε θαη νη πξνβιέςεηο ηεο Deutsche Bank, ε νπνία αλακέλεη ξπζκό αλάπηπμεο ηνπ ηδίνπ 

επηπέδνπ ηνπ 2017. 
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Γξάθεκα 14: Πξνβιέςεηο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ/Ιλζηηηνύησλ γηα ην ξπζκό αλάπηπμεο 2018 
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Κηλεηήξην κνριό ηεο αλάπηπμεο ην 2018 αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ 

ζε θεθαιαηνπρηθό εμνπιηζκό, ε νπνία ππνθηλείηαη ηόζν από ηελ αύμεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο δήηεζεο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά, όζν θαη από ηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ άλνδν ησλ κηζζώλ, βαζηθώλ παξαγόλησλ, ζεκεησηένλ, ππνδαύιηζεο ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο. Πεξαηηέξσ ώζεζε αλακέλεηαη λα πξνζηεζεί θαη από ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε δπλακηθή πνξεία ηεο νπνίαο επί δεθαεηία θαη πιένλ νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο 

σο ην «γεξκαληθό εξγαζηαθό ζαύκα». 

Παξάιιεια, επλντθό δηαγξάθεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο θαη ην δηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κε 

ζεηηθά κελύκαηα από ηελ αλάπηπμε ζε Δπξσδώλε θαη ΔΔ-28, όπνπ νη επηπηώζεηο ηνπ Brexit 

πξνο ην παξόλ «απνξξνθνύληαη» νκαιώο, ελώ θαη ε πξνζηαηεπηηθή θαη, ζε κεγάιν βαζκό 

αζηάζκεηε, εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο δελ έρεη νδεγήζεη –εηζέηη- ζε 

εληάζεηο ζην Δπξσ-Αηιαληηθό πεδίν. 

Σαπηόρξνλα, θαίηνη απνηειεί αζηάζκεην παξάγνληα, ε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζρεκαηηζκνύ 

Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 2018, θαζώο ζύκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιόγνπο, πξώηηζην ξόιν 

ζηελ νηθνλνκηθή «ςπρνινγία» δηαδξακαηίδεη ε πνιηηηθή θαη όρη ε θπβεξλεηηθή αζθάιεηα. 

Αληηζέησο, σο κειινληηθή πεγή θηλδύλνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη, από 

πνιινύο εηδηθνύο, ε θαηαγξαθόκελε αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζιάβνπλ εηδηθεπκέλν 

εξγαηηθό δπλακηθό, ζπλεπεία ηνπ πνιύ πςεινύ επηπέδνπ απαζρόιεζεο, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη 

ηελ απόδνζε (παξαγσγή) ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην κηζζνινγηθό θόζηνο. Η ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο ζε επίπεδν «πιήξνπο εμαληιήζεσο ησλ παξαγσγηθώλ ηθαλνηήησλ» (full capacity) 

εγθπκνλεί, δπλεηηθά, θίλδπλν «ππεξζέξκαλζεο», ν νπνίνο ζα νδεγνύζε αλαπόθεπθηα ζε 

πθεζηαθή «δηόξζσζε». 

Δληόο απηνύ ηνπ γεληθόηεξνπ πιαηζίνπ, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

ην 2018, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο. 

 

 

   


