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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 

 
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 

ΗΜΔΙΩΜΑ 
Γεξκαληθή νηθνλνκία θαη δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο-

Γεξκαλίαο 
 

Α. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

Η Γεξκαλία, κε Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) €3.388,4 δηο ην 2018 απνηειεί ηελ 

κεγαιχηεξε εζληθή νηθνλνκία ζηελ ΔΔ θαη ηελ ηέηαξηε κεηά απφ ΗΠΑ, Κίλα θαη Ιαπσλία, σο 

επίζεο ηελ ηξίηε, παγθνζκίσο, εμαγσγηθή δχλακε κεηά απφ Κίλα θαη ΗΠΑ, δηαζέηνληαο ηζρπξή 

βηνκεραληθή βάζε, ηερλνινγηθή ππεξνρή, εμσζηξέθεηα θαη πςειή εζσηεξηθή δήηεζε. Ιδηαηηέξσο, 

ν ιίαλ αλεπηπγκέλνο δεπηεξνγελήο ηνκέαο δηα ηεο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ, απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο, ελψ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαηαιακβάλεη ε παξαγσγή πξψησλ πιψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Δπηδεηθλχνληαο αλζεθηηθφηεηα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο θαη ην 2018, γηα 9
ν
 ζπλαπηφ έηνο, κε ηνλ ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, σζηφζν, λα 

επηβξαδχλεηαη ζε 1,5%, έλαληη αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 2,2% θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα έηε. Η 

αλάπηπμε απνδίδεηαη θπξίσο ζηε ζηαζεξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο, ζηελ πςειή δήηεζε, ζπλδπαδφκελε κε ην θαιφ επίπεδν κηζζψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζηνπο πιενλαζκαηηθνχο, απφ ην 2013 θαη εθεμήο, θξαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο, ζηα ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ζηελ εδξαησκέλε ζέζε ησλ γεξκαληθψλ 

πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. 

Σν πιεφλαζκα ηνπ Δκπνξηθνχ Ιζνδπγίνπ (εκπφξην αγαζψλ) ζεκείσζε θάκςε 6,9% ην 2018, 

αλεξρφκελν ζε €246,1 δηο, έλαληη πιενλάζκαηνο €264,6 δηο ην 2017 (2016: €268,0 δηο). Οκνίσο, 

ην Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ απέδσζε εθ λένπ πιεφλαζκα, χςνπο €203,0 δηο ή 7,4% ηνπ 

ΑΔΠ (2017: 232,0 δηο ή 7,2% ηνπ ΑΔΠ, 2016: €241,9 δηο, 2015: €229,5 δηο). 

Σν Δμσηεξηθφ Δκπφξην ζηεξίδεηαη θαη’ εμνρήλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηνπ κεραλνινγηθνχ, ειεθηξνινγηθνχ/ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

θαη ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ απνιακβάλνπλ δηεζλνχο αλαγλσξίζεσο θαη 

απνδνρήο. ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο έρεη ν θιάδνο αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ. 

Σα πςειά εκπνξηθά πιενλάζκαηα, ηα νπνία θαηαγξάθεη επί ζεηξά εηψλ ε γεξκαληθή νηθνλνκία, 

απνηεινχλ κνλίκσο αληηθείκελν θξηηηθήο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ησλ 

ΗΠΑ, ηεο Γαιιίαο θ. ά., ζεσξψληαο φηη ε πεξηνξηζηηθή γεξκαληθή πνιηηηθή νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε 

ηνπ Παγθνζκίνπ Δκπνξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ε Γεξκαλία επελδχεη ην 6% πεξίπνπ ησλ 

πιενλαζκάησλ, έλαληη 9%, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ. Η Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή έρεη δεηήζεη επαλεηιεκκέλσο απφ ηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ηα πιενλάζκαηα, κε επελδπφκελα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ιακβάλνπλ ηε 

κνξθή κνληκφηεηαο, εληείλνπλ ηελ αληζνξξνπία ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη θαιθηδεχνπλ ηνλ 

ζηφρν ηεο ηζφξξνπεο νινθιήξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο ΔΔ. Μάιηζηα, ηνλ Ννέκβξην 2018 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ππφ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηελ Γεξκαλία, ιφγσ ησλ πςειψλ ηεο 

πιενλαζκάησλ (εκπνξηθφ/ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ), ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ 

πξφιεςεο θαη δηφξζσζεο καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, ζπληζηψληαο κέηξα ηφλσζεο ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο. 

Αληηζηνίρσο, ην ΓΝΣ, κνινλφηη δελ αμηνινγεί σο ππεξβνιηθψο πςειά ηα δηαθπκαηλφκελα πεξί ην 

8% ηνπ ΑΔΠ πιενλάζκαηα ηνπ Ιζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ, ζεσξεί φηη ε κείσζε ηνπ 

Δκπνξηθνχ Πιενλάζκαηνο ηεο Γεξκαλίαο, ζα ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνκεξεηψλ δηεζλψο θαη ζα απάκβιπλε ηε δηαθαηλνκέλε απεηιή εληζρχζεσο ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ, ν νπνίνο ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηελ ηάζε ζπζζσξεχζεσο πιενλαζκάησλ. 

Βεξνιίλν, Ννέκβξηνο 2019 
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Μάιηζηα, ην ζέξνο ηνπ 2018 ην ΓΝΣ επέηεηλε ηελ θξηηηθή ηνπ πξνο ηελ Γεξκαλία, κέζσ ηνπ 

επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνπ ηνπ Σακείνπ θ. M. Obstfeld, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε απξνζπκία ηνπ 

Βεξνιίλνπ λα κεηψζεη ην γηγάληην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο ρψξαο, ηξνθνδνηεί ηηο εκπνξηθέο 

εληάζεηο, ππξνδνηψληαο παξάιιεια θηλδχλνπο γηα ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα. 

Η Γεξκαλία, ππεξακπλνκέλε ηεο πνιηηηθήο ησλ εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ, αληηθξνχεη ηηο 

ζπζηάζεηο πξνο απνδφκεζε ησλ πιενλαζκάησλ θαη επηζηξνθή αθφκε θαη ζε ειιεηκκαηηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο, επηθαινχκελε ηε δηαρξνληθά πςειή πνηφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ γεξκαληθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνλ παξάγνληα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, φπνπ ε πηψζε ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη ε ζρεηηθή απνδπλάκσζε ηνπ 

Δπξψ επέδξαζαλ επσθειψο επί ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ, νδεγψληαο ζηελ αχμεζε ηνπ 

εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο.  

Γεξκαληθά θέξδε πξνέθπςαλ, ιφγσ θαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ρακειψλ επηηνθίσλ (αξλεηηθά 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη κεδεληθά επηηφθηα παξεκβάζεσο) θαη ηεο πνζνηηθήο ραιάξσζεο (QE) 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο (ΔΚΣ), ππνινγηζζέληα ζε €28,0 δηο, σο απεθάιπςε ν 

Δπξσπαίνο Κεληξηθφο Σξαπεδίηεο θ. Mario Draghi, ζε νκηιία ηνπ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεξκαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2016 ζην Βεξνιίλν. 

Σαπηφρξνλα ε ΔΚΣ, κε ηα αληηζπκβαηηθά κέηξα πνιηηηθήο πνπ έρεη εθαξκφζεη, ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσδψλε, ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο κίαο λέαο Μεγάιεο Ύθεζεο. 

ηε Γεξκαλία ιφγσ ηεο θξίζεσο 2008-2015 εηζέξεπζαλ πεξίπνπ €270,0 δηο λέεο θαηαζέζεηο ζηηο 

ηξάπεδεο. Η ξεπζηφηεηα ησλ γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ εθηηλάρζεθε. Με ηα αξλεηηθά επηηφθηα 

θαηαζέζεσλ ηεο ΔΚΣ νη γεξκαληθέο ηξάπεδεο κεδελίδνπλ ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη νξηζκέλεο 

ηα θαζηζηνχλ αξλεηηθά, κε απνηέιεζκα νη θαηαζέηεο λα αλαδεηνχλ απνδφζεηο δηα ηνπνζεηήζεσλ 

ζε ακνηβαία θεθάιαηα ή ζε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σελ ίδηα ψξα πνπ ε Deutsche Bank 

εγθαιείηαη φηη έρεη ηεξάζηηα έθζεζε ζε παξάγσγα κε βάζε ηε κφριεπζε, ιεζκνλείηαη φηη νη 

θαηαζέηεο ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο «ζηάζκεπζαλ» ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζηηο γεξκαληθέο ηξάπεδεο γηα 

αζθάιεηα. Σελ ξεπζηφηεηα απηή ε Deutsche Βank, σο επίζεο θαη άιιεο γεξκαληθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, ρξεζηκνπνίεζε θαη γηα παξάγσγα. 

Η Γεξκαλία επσθειήζεθε νηθνλνκηθά θαη απφ ηελ θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε, κεηαμχ απηψλ 

θαη ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ γεξκαληθνχ Ιδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ Leipniz 

(Leipniz Institut für Wirtschaftsforschung, Halle, 10.08.2015). πγθεθξηκέλα, ππνινγηζκνί ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2015 (Ινχιηνο), πξνέθπςαλ απφ 

ηελ θξίζε εμνηθνλνκήζεηο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεξκαλίαο χςνπο €100,0 δηο πεξίπνπ, ήηνη 

άλσ ηνπ 3% ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ. Οη εμνηθνλνκήζεηο απηέο πξνήιζαλ, θαηά κεγάιν κέξνο, απφ 

απνδφζεηο ηφθσλ γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ ηζνζθέιηζε 

ηνπ Γεξκαληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ζπλαξηψληαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, κε ηελ θξίζε ρξένπο 

ηεο Διιάδνο. Δίλαη δε πνιχ πςειφηεξεο ησλ δαπαλψλ πξνο αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Διιάδα δελ ζα απνπιήξσλε ηα ρξέε ηεο ζην αθέξαην.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ «θπβεξλεηηθή ζπκθσλία» (Koalitionsvertrag) ηεο 7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2018, 

κεηά απφ πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Υξηζηηαλνδεκνθξαηψλ/ Υξηζηηαλνθνηλσληζηψλ 

(CDU/CSU) θαη νζηαιδεκνθξαηψλ (SPD) θαη ε νπνία θαζφξηζε ην πνιηηηθφ πιαίζην 

ζπγθπβέξλεζεο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πλαζπηζκνχ ζηε Γεξκαλία, πξνβιέπνληαη επί πιένλ δεκφζηεο 

επελδχζεηο χςνπο €48,0 δηο, απφ ην πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ ηεηξαεηία 2018-

2021, κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ λα θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Δπελδχζεηο/Γεκφζηεο Γαπάλεο: Δπξψ 

πληαμηνδνηηθφ (αύξεζε ζςνηάξεων για μεηέπερ, διαηήπεζε επιπέδος ζςνηάξεων κ. ά.) 12,0 δηο 

Γαπάλεο γηα ηελ νηθνγέλεηα (επιδόμαηα ηέκνων, ολοήμεπα ζσολεία, δεμόζια 

νεπιαγωγεία κ.ά.) 

10,0 δηο 

Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο (μέζω ηων Ομοζπ. Κπαηιδίων και ηων Δήμων) 9,0 δηο 

Αγνξά εξγαζίαο (επιμόπθωζε, επανένηαξε ανέπγων κ.ά.) 5,4 δηο 

Καηνηθία θαη ζηέγε (δεμόζιερ καηοικίερ, επιδόηεζε ενοικίος κ. ά.) 4,0 δηο 

Παηδεία, έξεπλα, ςεθηνπνίεζε 2,6 δηο 
 

Παξάιιεια, θαηά €19 δηο επί πιένλ αλακέλεηαη λα απνκεηψζεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ε 

ζηαδηαθή απάιεηςε ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο (€10 δηο, ζε νξίδνληα ηεηξαεηίαο) θαη ε κείσζε, 
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έλαληη επηδφκαηνο αλεξγίαο, ηνπ πνζνζηνχ αζθαιηζηηθήο παξαθξάηεζεο απφ 3,0% ζε 2,7% (€9,0 

δηο). Δλ ηνχηνηο θαη παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην Γεκνζηνλνκηθφ 

Ιζνδχγην ηεο ρψξαο «έθιεηζε» κε πιεφλαζκα, γηα 5
ν
 ζπλερφκελν έηνο κάιηζηα, ζην επίπεδν-ξεθφξ 

ησλ €59,2 δηο ή 1,7% ηνπ ΑΔΠ, απμεκέλν θαηά 74%, έλαληη 2017 (πιεφλαζκα €34,0 δηο ή 1,0% 

ηνπ ΑΔΠ) θαη θαηά 106% έλαληη 2016 (πιεφλαζκα €28,7 δηο ή 0,9% επί ηνπ ΑΔΠ). χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο, ην πιεφλαζκα αλακέλεηαη λα απνθιηκαθσζεί, ζηα €40 δηο πεξίπνπ, ην 2019. 

Η καθξνρξφληα επηζψξεπζε πιενλαζκάησλ εληζρχεη ηελ θξηηηθή θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

πξνο ιήςε κέηξσλ θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, εηδηθψο ηεο κεζαίαο 

εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, αιιά θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκείο, 

φπσο ε έξεπλα&αλάπηπμε, ε ςεθηνπνίεζε, ε εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε θιπ. 

Σν 82,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (FDI) χςνπο €740,6 δηο (in terms of 

stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12.2017) ζηε Γεξκαλία πξνήιζε απφ επξσπατθέο ρψξεο. 

Αληηζηνίρσο, ην 62,5% ηνπ ζπλφινπ, χςνπο €1,16 ηξηο, ησλ γεξκαληθψλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ ην 2017 (FDI, in terms of stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12.), θαηεπζχλζεθε πξνο 

επξσπατθέο ρψξεο.  

Η Γεξκαλία, επί ηε βάζεη ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index, 

ζηνηρεία 2017), θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε
 ζέζε ζηνλ θφζκν (2

ε
 κεηαμχ ρσξψλ ΔΔ, κεηά ηελ Ιξιαλδία), 

ελψ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank Group), κε θξηηήξην ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ, ην ίδην έηνο, θαηαηάζζεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, πξνεγνπκέλσλ ησλ ΗΠΑ, Κίλαο, 

Ιαπσλίαο θαη επνκέλσλ Ιλδίαο, Ηλ. Βαζηιείνπ, Γαιιίαο, Βξαδηιίαο, Ιηαιίαο θιπ. 

Σν πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειή θνξνδηαθπγή θαη πεξηνξηζκέλεο 

θιίκαθαο δηαθζνξά. Βεβαίσο, σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πθίζηαηαη έληνλε αληζνκέξεηα 

κεηαμχ ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ θαη πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Σα εμφρσο βηνκεραληθά 

Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα Βνξείνπ Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, Βαπαξίαο θαη Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο, 

επηηπγράλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε αλάπηπμε, έλαληη ησλ λέσλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

ηελ θαηάηαμε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), επί ηε βάζεη ηνπ θαηά Κεθαιήλ 

Δηζνδήκαηνο, ην 2018, ε Γεξκαλία, κε κέζν θαηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα €48.260 (ηξέρνπζεο ηηκέο) 

κεηθηά εηεζίσο (2017: €44.770), θαηέιαβε ηε 18
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, φπσο θαη ην 2017. 

Δμαθνινπζεί φκσο λα πθίζηαηαη αληζνκέξεηα θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ 16 

Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ. Σν πςειφηεξν κέζν θαηά θεθαιήλ εηήζην εηζφδεκα, ην 2018, χςνπο 

€65.603 ζεκεηψλεηαη ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηνπ Ακβνχξγνπ, ελψ ην ρακειφηεξν, χςνπο 

€27.905 εηεζίσο, θαηαγξάθεηαη ζην θξαηίδην Μεθιεκβνχξγνπ-Γ. Πνκκεξαλίαο. 

ε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ε Γεξκαλία ην 2018, ζχκθσλα κε ηελ απφ 16/10/2018 έθζεζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum (WEF), αλαξξηρήζεθε ζηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, (απφ ηελ 5

ε
 

ζέζε ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηα έηε 2016 θαη 2017), πξνζπεξλψληαο Διβεηία 

(4
ε
 ζέζε), Ιαπσλία (5

ε
 ζέζε) θαη Κάησ Υψξεο (6

ε
 ζέζε) θαη ππνιεηπφκελε κφλνλ ησλ ΗΠΑ θαη 

ηγθαπνχξεο (1
ε
 θαη 2

ε
 ζέζε αληηζηνίρσο). Δμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζεκείσζε ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία θαη ζηνπο επί κέξνπο ηνκείο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, φπνπ θαηαηάζζεηαη 1
ε
 παγθνζκίσο ζηε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, 1
ε
 ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο, 2

ε
 ζην δπλακηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη 4
ε
 ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζπκβάιιεη, κεηαμχ άιισλ, ε ρακειή αλεξγία 

θαη ε δηαξθήο αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία ηα ηειεπηαία έηε εληζρχεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

κεηαλαζηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζηε Γεξκαλία. Σν 2018, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζεκεηψλνληαο πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 562 ρηι. άηνκα (ή 1,3%) ελ ζρέζεη κε ην 2017 (φπνπ 

επίζεο είρε ζεκεησζεί αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 638 ρηι. ή 1,6%, έλαληη 2016), 

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ 44,8 εθαη. εξγαδνκέλσλ (2017: 44,3 εθαη., 2016: 43,5 εθαη.). 

Η Γεξκαλία δηαηεξεί ζηαζεξά ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή βαζκίδα ΑΑΑ, ράξηο ζηα ρακειά επηηφθηα 

δαλεηζκνχ, ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ρακειή αλεξγία θαη ηνλ πιενλαζκαηηθφ, 

απφ ην 2013 θαη εθεμήο, θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ο πιεζσξηζκφο (Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ/ΓΣΚ) ζεκείσζε άλνδν ην 2018 θαη δηακνξθψζεθε 

ζην 1,9%, έλαληη 1,8% ην 2017, 0,5% ην 2016 θαη 0,3% ην 2015. 

Δπηδξάζεηο Δληαίαο Αγνξάο ΔΔ επί γεξκαληθήο νηθνλνκίαο.  

Η εγθαζηδξπζείζα απφ ην 1993 Δληαία Αγνξά ΔΔ, κε πιεζπζκφ 580 εθαηνκκπξίσλ, απνηειεί ηε 
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κεγαιχηεξε Δληαία Αγνξά ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ππιψλεο ηεο Δζσηεξηθήο Δπξσπατθήο Αγνξάο 

απνηεινχλ νη «ηέζζεξηο (4) νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο» πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε Δπξσπαίν πνιίηε, 

ήηνη: 1) Η ειεχζεξε δηαθίλεζε πξνζψπσλ, δειαδή ην δηθαίσκα δηακνλήο, εξγαζίαο ή ζπνπδψλ ζε 

άιιν Κ-Μ ΔΔ. 2) Η ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ, δειαδή ε χπαξμε εληαίαο αγνξάο γηα πξντφληα 

θαη εκπνξεχκαηα ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, ρσξίο δαζκνχο θαη δηαθξίζεηο. 3) Η ειεχζεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ. 4) Η ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ.  

Σν γλσζηφ ζηεξεφηππν φηη νη θαζαξέο κεηαβηβάζεηο (απνδφζεηο αθαηξνπκέλσλ απνιήςεσλ) ηεο 

Γεξκαλίαο πξνο ηελ ΔΔ είλαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πςειφηεξεο κεηαμχ ησλ Κ-Μ, ελψ 

παξάιιεια δελ απνθέξνπλ αληίζηνηρα νηθνλνκηθά νθέιε ζηε ρψξα, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη κεγάιν ηκήκα ηεο ζπλεηζθνξάο επηζηξέθεηαη κέζσ ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ αθ’ ελφο θαη αθ’ εηέξνπ ε Γεξκαλία, σο εμαγσγηθή ρψξα, επσθειείηαη ηα κέγηζηα 

θαη φζνλ θακία άιιε ρψξα-κέινο ηεο ΔΔ απφ ηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά.  

Η Γεξκαλία επσθειείηαη επίζεο απφ ηελ ειεχζεξε θίλεζε θεθαιαίσλ, δεδνκέλνπ φηη ην ήκηζπ θαη 

πιένλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (FDI πξνο θαη απφ ηελ 

Γεξκαλία) ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ΔΔ. Οη εηζξνέο Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ απνηεινχλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία μέλσλ επελδπηψλ ζηε Γεξκαλία, ελψ αληηζηξφθσο, νη εθξνέο αθνξνχλ 

επελδχζεηο γεξκαληθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην εμσηεξηθφ. Σν 75,8% ησλ ΞΑΔ (in terms of 

stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12.) ζηε Γεξκαλία ην 2016 πξνήιζε απφ Κ-Μ ΔΔ. Αληηζηξφθσο, 

ην 56,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ ην 2016 (in terms of 

stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12.) θαηαλέκεηαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ΔΔ. 

Σέινο, ηα νθέιε ηεο Γεξκαλίαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δληαίαο Αγνξάο επαπμάλνληαη εηδηθψο ιφγσ 

ηεο αλαηνιηθήο δηεπξχλζεσο ηεο ΔΔ, αληηζηαζκίδνληαο έηη πεξαηηέξσ ηε δεκνζηνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηεο Γεξκαλίαο ιφγσ ησλ θαζαξψλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηελ ΔΔ. 

Δπηδξάζεηο Αλαηνιηθήο Γηεπξχλζεσο ΔΔ (01.05.2004) επί γεξκαληθήο νηθνλνκίαο 

Σελ 1
ε
 Μαΐνπ 2004 πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ δέθα λέα Κ-Μ, εθ ησλ νπνίσλ 8 ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο επξίζθνλην ζε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηάβαζεο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ήηνη Δζζνλία, Λεηηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Πνισλία, Σζερία, 

ινβαθία θαη ινβελία. Πιένλ ηνχησλ πξνζρψξεζαλ επίζεο ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο. Σξία ρξφληα 

αξγφηεξα, ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2007, πξνζηέζεθαλ αθφκε ε Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία θαη ηελ 

01.01.2013 ε Κξναηία.  

Η Αλαηνιηθή Γηεχξπλζε ηεο ΔΔ επέδξαζε ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ δηα ηξηψλ νδψλ, ήηνη κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ησλ αγνξψλ αγαζψλ, ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. Πξηλ ηε 

Γηεχξπλζε, ήδε απφ αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην εκπφξην θαη ε θίλεζε θεθαιαίσλ κεηαμχ 

ΔΔ θαη λέσλ Κ-Μ ζεκείσζαλ αχμεζε θαη ζπλέρηζαλ ηελ πεξαηηέξσ κεγέζπλζε θαη κεηά ηελ 

Αλαηνιηθή Γηεχξπλζε.  

Η εμέιημε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη πξνζψπσλ κεηαμχ Γεξκαλίαο 

θαη ησλ 8 πξνζρσξεζάλησλ ην 2004 ζηελ ΔΔ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

απνηηκάηαη ζεηηθά γηα ηελ Γεξκαλία. Ωο απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, ε Γεξκαλία ζεκεηψλεη πςειά πιενλάζκαηα, ηφζνλ ζην Δκπνξηθφ Ιζνδχγην, φζνλ θαη 

ζην Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ. 

Η αμία γεξκαληθψλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηα 8 λέα Κ-Μ ΔΔ, ππεξβαίλεη 

ζεκαληηθά ηελ αμία ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ 

πξφθεηηαη γηα κεηάζεζε ηεο παξαγσγήο ζε κεγάιε έθηαζε ζηα λέα Κ-Μ, αιιά γηα κεηαθνξά 

ηκήκαηνο γξακκψλ ηεο γεξκαληθήο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ.  

Η εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ηνπ εκπνξίνπ, ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ε πνξεία ζχγθιηζεο ησλ 

λέσλ Κ-Μ επηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηηο αθφινπζεο ηξεηο πεξηπηψζεηο: 1) ηε Γεξκαλία 

απμάλεηαη ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη νη κηζζνί, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

κεηψλεηαη. 2) Η αχμεζε ηεο παξαγσγήο απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ 

θφζηνπο ζην εκπφξην θαη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, ην νπνίν νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ, 

ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε θαη ζηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 3) Απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ απμάλνληαη ηα έζνδα φισλ ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, σζηφζν ηα έζνδα απφ ην θεθάιαην απμάλνληαη ηαρχηεξα ηεο απμήζεσο ησλ κηζζψλ. 

Η γεξκαληθή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα 8 Κ-Μ ηεο Αλαηνιηθήο Γηεχξπλζεο, ζεκεηψλνληαο 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990, θνξπθψζεθε θαη 

επηηαρχλζεθε πεξί ηα ηέιε ηεο εηξεκέλεο, ηδηαηηέξσο ζηηο φκνξεο Πνισλία, Σζερία θαη 
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γεηηληάδνπζεο ρψξεο, Οπγγαξία, ινβαθία. Γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο επέλδπζαλ ζε κεγάιε έθηαζε 

ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα, ππφ κνξθή ζπκκεηνρψλ ζε ηδησηηθνπνηήζεηο 

επηρεηξήζεσλ, θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ θαη εκπνξίαο πξντφλησλ, σο επίζεο ζηελ ίδξπζε 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Κίλεηξν γηα εγθαηάζηαζε γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ απεηέιεζε ην 

ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο, ην νπνίν παξά ηηο ζεκαληηθέο απμήζεηο, ηδηαηηέξσο ηα πξψηα έηε κεηά 

ηε Γηεχξπλζε, απνηεινχλ κηθξφ θιάζκα ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνχ εξγαηηθνχ θφζηνπο.  

Η Αλαηνιηθή Γηεχξπλζε ηεο ΔΔ επέδξαζε θαη επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηνπ επηπέδνπ ηεο επεκεξίαο ηεο Γεξκαλίαο, ζχκθσλα κε ηηο ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο επηπηψζεηο, ιφγσ απειεπζέξσζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ωο επί ην πιείζηνλ, ε 

ελζσκάησζε ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη 

θεθαιαίσλ ηεο Έλσζεο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο.  

Η επέθηαζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ ζηα 8 λέα Κ-Μ ηεο ΔΔ ππεινγίζζε λα έρεη 

ζπλεηζθέξεη ζε αχμεζε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ 1,33% εηεζίσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο δε 

Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Κξναηίαο ε κεγέζπλζε εθηηκάηαη ζε 1,44% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο. 

ηνλ αθφινπζν Πίλαθα απνδίδεηαη ελαξγψο ε επίδξαζε ηεο Αλαηνιηθήο Γηεχξπλζεο ζηα 15 

παιαηφηεξα κέιε ΔΔ. Δπί ηε βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ηα κεγαιχηεξα νθέιε εηζέπξαμαλ 

ηα πιεζηέζηεξα ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή επξσπατθή ελδνρψξα Κ-Μ ΔΔ θαη ηδηαηηέξσο νη 

φκνξεο θαη γεηηληάδνπζεο ησλ 8 Κ-Μ ρψξεο, ήηνη: Απζηξία (2,017%) θαη Γεξκαλία (1,154%), ελψ 

ε ζπλεηζθνξά ηεο Γηεχξπλζεο ζην επίπεδν επεκεξίαο απνκαθξπζκέλσλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο 

ρσξψλ ΔΔ, έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν: Πνξηνγαιία (-1,289%), Ιξιαλδία (-0,657%), Διιάδα (-

0,655%), θαη Ιζπαλία (-0,423%). 
 

ΠΙΝΑΚΑ 

Δπηδξάζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Γηεχξπλζεο ηεο ΔΔ επί ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο ησλ παιαηφηεξσλ 15 ρσξψλ ΔΔ 

(ζε εηήζηα βάζε επί ηνηο % ηνπ ΑΔΠ) 

1. Βέιγην 0,166 

2. Γαλία 0,452 

3. Γεξκαλία 1,154 

4. Φηλιαλδία 0,711 

5. Γαιιία 0,086 

6. Διιάδα -0,655 

7. Ιξιαλδία -0,657 

8. Ιηαιία 0,201 

9. Λνπμεκβνχξγν 0,282 

10. Οιιαλδία 0,355 

11. Απζηξία 2,017 

12. Πνξηνγαιία -1,289 

13. νπεδία 0,581 

14. Ιζπαλία -0,423 

15. Ηλ. Βαζίιεην 0,107 

Πεγή:Institut für Wirtschaftsforschung, München  
 

Β. ΔΞΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 

  2016 2017 2018 

ΑΔΠ (ηξέρνπζεο ηηκέο δηο €) 3.132,7 3.263,4 3.388,3 

Μεηαβνιή ΑΔΠ (%)  1,9 2,2 1,5 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (€) 38.370 39.650 40.843 

Πιεζσξηζκφο (%) 0,5 1,8 1,9 

Αλεξγία (%) 6,1 5,7 5,2 

Δμαγσγέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ (δηο €) 1.440,0 1.542,6 1.595,6 

Δηζαγσγέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ (δηο €) 1.198,0 1.294,5 1.361,9 

Δμαγσγέο αγαζψλ (δηο €) 1.206,9 1.285,6 1.314,1 

Δηζαγσγέο αγαζψλ (δηο €) 954,8 1.043,7 1.068,0 

Δκπνξηθφ Ιζνδχγην (δηο €) 268,0 264,6 246,1 

Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ (δηο €) 241,9 232,0 203,0 
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ΑΞΔ ζηε Γεξκαλία (δηο €) 

(in terms of stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12) 
686,3 740,8 --- 

ΑΞΔ Γεξκαλίαο ζε ππφινηπν θφζκν (δηο €) 

(in terms of stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12) 
1.093,8 1.166,9 --- 

Γεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην (% ΑΔΠ) 0,8 1,2 1,7 

Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ) 70,9 68,1 60,1 

πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα (δηο €) 36,9 37,4 36,4 

Πεγή: Ομοζπονδιακή Κενηπική Τπάπεδα (Deutsche Bundesbank), Γεπμανική Σηαηιζηική Υπεπεζία(Destatis) 

Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο, Ιούνιορ 2019 
 

1.1 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) θαη αλάπηπμε 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία, ραξαθηεξηδφκελε ζπρλά θαη σο αηκνκεραλή ηεο Δπξψπεο, δηαηεξεί επί 

ζεηξά εηψλ ηελ θνξπθαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζε φξνπο Αθαζαξίζηνπ Δζληθνχ 

Πξντφληνο, κε ην Ηλ. Βαζίιεην, ηελ Γαιιία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία λα αθνινπζνχλ, ελψ θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν δηαηήξεζε ηελ 4
ε
 ζέζε, κεηά απφ ΗΠΑ, Κίλα θαη Ιαπσλία. Σν 2018, 

σζηφζν, εκθάληζε ζεκεία θφπσζεο: Σν γεξκαληθφ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ηξέρνπζεο ηηκέο) 

απμήζεθε θαηά 1,5% ην 2018, ππνιεηπφκελν, ηφζνλ ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εηψλ (2016: 2,2%, 2017: 2,2%), φζνλ θαη ηνπ κέζνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ΔΔ 

(2,9%) θαη ηεο Δπξσδψλεο (1,9%) θαηά ην ίδην έηνο αλαθνξάο. 

Οη επηδφζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ζε φξνπο ΑΔΠ, ήηαλ αζζεληθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο 2018, κε ηελ αλάπηπμε λα αλέξρεηαη ζε 0,4% θαη 0,5% θαηά ην 1
ν
 θαη 2

ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο 

αληηζηνίρσο, ελψ ην 3
ν
 ηξίκελν εκθάληζε ζπξξίθλσζε (-0,2%) γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1

ν
 ηξίκελν 

2015. Σειηθψο, κεηά απφ εμίζνπ αζζεληθή αλάπηπμε θαηά ην 4
ν
 ηξίκελν (0,4%), δηακνξθψζεθε 

ζηα €3.388,2, απμεκέλν θαηά 1,5%, έλαληη πξνεγνπκέλνπ έηνπο (2017: €3.263,4 δηο, 2016: 

€3.132,6 δηο, 2015: €3.032,8 δηο). 

χκθσλα κε ηε Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ζε αξλεηηθφ έδαθνο θαηά ην 

3
ν
 ηξίκελν 2018 απνδίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο επηδφζεηο ηνπ ηνκέα εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, 

φπνπ νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 0,9%, έλαληη πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ, 

ελψ, αληηζέησο, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 1,3% ηαρχηεξα, παξάιιεια κε κία κηθξή 

θαηαγξαθείζα θάκςε 0,3% ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. 

Παξά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ην 2018, έλαληη ησλ πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ, ε γεξκαληθή νηθνλνκία επέηπρε λα δηαηεξήζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο δπλακηθή γηα έλαην 

ζπλαπηφ έηνο, γεγνλφο αμηνζεκείσην γηα κηα ρψξα κε ηελ νηθνλνκηθή «σξηκφηεηα» ηεο 

Γεξκαλίαο. Μάιηζηα, θαίηνη ρακειφηεξεο, νη επηδφζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018 

ππεξθέξαζαλ ηνλ κ.φ. ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ν νπνίνο αλήξρεην ζε 1,2%. 

πγθξηλφκελεο δηεζλψο, σζηφζν, νη επηδφζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018, ζεσξνχληαη 

κάιινλ αζζελείο, δεδνκέλνπ φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο 1,5% ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ ππνιείπεηαη, φρη 

κφλνλ ηνπ κέζνπ φξνπ αλάπηπμεο ΔΔ-28 (2,0%)/ΔΔ-27 (2,1%) θαη ηεο Δπξσδψλεο (1,9%)
1
, σο 

πξναλαθέξζεθε, αιιά θαη ησλ ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ  ην 2018, ήηνη: Κίλαο (6,6%), 

ΗΠΑ (2,9%), Ν. Κνξέαο (2,7%), Ρσζίαο (2,3%) θαη Καλαδά (1,8%), ππεξηεξψληαο κφλνλ απηνχ 

ηεο Ιαπσλίαο (0,8%). 

Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηε κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ έρεη, δηαρξνληθψο, ν ηνκέαο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο/Σειεπηθνηλσληψλ, ζέζε ηελ νπνία δηαηήξεζε θαη ην 2018, κε 3,7% (έλαληη 3,9% 

ην 2017), ελψ ζηε 2
ε
 ζέζε αλαξξηρήζεθαλ εθ λένπ νη Καηαζθεπέο (3,6%), έλαληη 2,2% θαη 5

ε
 

ζέζε ην 2017, αλαθηψληαο ηε ζέζε πνπ θαηείραλ ην 2016 (2,8%). ηελ 3
ε
 ζέζε ν ηνκέαο 

Δκπνξίνπ, Μεηαθνξψλ, Φηινμελίαο θαη Δζηίαζεο, κε ζπκκεηνρή 2,1% ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ην 2018, κε ηηο Τπεξεζίεο πξνο Δπηρεηξήζεηο λα αθνινπζνχλ, κε 1,7%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε 

«θαηάξξεπζε» ηεο αλαπηπμηαθήο ζπκβνιήο ηεο Μεηαπνίεζεο, θιάδνπ εμαηξεηηθά βαξχλνπζαο 

ζεκαζίαο γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία, απφ 2,5% ην 2017 ζε 1,0% ην 2018, ελψ ζεκαληηθή 

ππνρψξεζε εγλψξηζαλ, ηφζνλ νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο (πηψζε 0,9%), φζνλ θαη νη Λνηπέο 

Τπεξεζίεο (πηψζε 0,7%). Όπσο θαη ην 2017, ρακειή ζπκκεηνρή ζηε κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνχ 

ΑΔΠ 2018 είραλ επίζεο θαη νη Υξεκαηνπηζησηηθέο & Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο, (2018: 0,6%, 

2017: 0,0%, έλαληη ζπκκεηνρήο 2,5% ην 2016), ελψ επηηάζεθε πεξαηηέξσ ε αξλεηηθή 

αλαπηπμηαθή ζπκβνιή ηνπ Αγξνηηθνχ-Κηελνηξνθηθνχ Κιάδνπ, απφ -0,7% ην 2017, ζε -1,5% ην 

                                                           
1 Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Απξίιηνο 2019 
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2018 (2016: +0,3%).  

Αχμεζε ζεκείσζε επίζεο θαη ην θαηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο), απφ €37.650 ην 

2017 ζε €40.883 ην 2018 (+3,1%). 

ηε δηαηήξεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018 ζπλεηέιεζαλ: 

 Η αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαηά 2,6%, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ άλνδν ηνπ 

δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Γεξκαλψλ θαη ζηε ζηηβαξή θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε, ιφγσ 

πςειψλ ακνηβψλ θαη ζεηηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. 

 Η αχμεζε ησλ εμαγσγψλ (πξντφληα&ππεξεζίεο: +3,5%, πξντφληα: +3,5%, ππεξεζίεο: +3,3%) 

θαη ησλ εηζαγσγψλ (πξντφληα&ππεξεζίεο: +5,2%, πξντφληα: +6,3%, ππεξεζίεο: +1,6%). 

 Η δηαηήξεζε πςεινχ Δκπνξηθνχ Πιενλάζκαηνο, ην νπνίν ην 2018 δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν 

ησλ €246,1% δηο, έλαληη €264,6 δηο ην 2017 θαη €268,0 δηο ην 2016. 

 Η ζεκαληηθή αχμεζε, ηφζνλ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαηά 7,7%, φζνλ θαη ησλ ηδησηηθψλ 

θαηά 5,8%, ην 2018, κε ηηο επελδχζεηο ζε πάγην θεθάιαην θαη ηηο επελδχζεηο ζε θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο λα απμάλνληαη θαηά 3,0%, αληηζηνίρσο, έλαληη 2017, ελψ νη ινηπέο επελδχζεηο 

(έξεπλα&αλάπηπμε, ηερλνινγία/θαηλνηνκία θιπ.) θαηά 0,4%.  

 Η αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 562 ρηι. ή 1,5%, δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζε 44,8 εθαη., έλαληη 44,3 εθαη. απαζρνινχκελσλ ην 2017 θαη 43,5 εθαη. ην 2016. 

 Σν δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα-ξεθφξ, χςνπο €58,0 δηο ή 1,7% επί ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 

πιενλάζκαηνο €38,1 δηο (+74%) ή 1,% ηνπ ΑΔΠ ην 2017 θαη €28,7 δηο ή 0,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2016. 

1.2 Πξνβιέςεηο 2019 

Παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην 2018, ηελ νπνία «ζεκαηνδφηεζαλ» νη 

αξλεηηθνί ξπζκνί ηνπ 3
νπ

 ηξηκήλνπ, κεηά απφ 13 ζπλαπηά ηξίκελα κεγέζπλζεο, ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζε ηξνρηά επηβξαδπλφκελεο αλάπηπμεο θαη ην 2019. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε γεξκαληθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε κε 

0,4% ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, έλαληη 0,0% ην 4

ν
 ηξίκελν 2018, θεθαιαηνπνηψληαο 

θπξίσο ηελ ηζρπξή άλνδν ηεο εγρψξηαο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο (+1,2%, ε ηζρπξφηεξε απφ ην 

2011), θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ωζηφζν, ε εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εμαθνινχζεζε λα ζηέιλεη «κεηθηά κελχκαηα», 

παξνπζηάδνληαο αξρηθψο ζπξξίθλσζε 0,2% ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο, απνδηδφκελε θπξίσο ζηε 

κείσζε ηεο δηεζλνχο δήηεζεο γεξκαληθψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, γηα λα επαλέιζεη εθ λένπ ζε 

ειαθξά ζεηηθφ έδαθνο (+0,1%) ην 3
ν
 ηξίκελν, φπσο αλαθνίλσζε ε Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 

θπξίσο ιφγσ ζεηηθψλ εμειίμεσλ ζην πεδίν ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ζηηο θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο 

θαη ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

αλαιπηψλ είρε πξνεμνθιήζεη αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ην 3
ν
 ηξίκελν 2019, 

αλαγθάδνληαο ηνπο εηδηθνχο λα θάλνπλ ιφγν γηα «δηραζκέλν νηθνλνκηθφ θχθιν». 

Κηλεηήξην κνριφ ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2019 αλεκέλεην λα απνηειέζνπλ, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, 

ε νπνία ππνδαπιίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ άλνδν ηνπ κηζζψλ θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ, ε 

νπνία ππνθηλείηαη απφ ηελ άλνδν ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δήηεζεο ζε θεθαιαηνπρηθά 

αγαζά. χκθσλα κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο, ψζεζε αλεκέλεην θαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

αδηαιείπησο αλνδηθή πνξεία ηεο νπνίαο, επί δσδεθαεηία θαη πιένλ, νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκφ σο 

ην «γεξκαληθφ εξγαζηαθφ ζαχκα». 

Κπξίσο ππφ ην θσο ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο, σζηφζν (κείσζε δηεζλνχο δήηεζεο πξντφλησλ, 

επηβξάδπλζε ξπζκψλ αλάπηπμεο Κίλαο, εκπνξηθέο ηξηβέο θιπ), ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία είλαη ζαθψο εμσζηξεθήο θαη εμαξηψκελε, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ 

ην εμσηεξηθφ εκπφξην, επηβξαδχλεηαη ζπλνιηθψο ην 2019. Άμηνλ κλείαο απνηειεί, επίζεο, ην 

γεγνλφο φηη ν δηεζλήο νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Moody’s ππνβάζκηζε, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 

η. έ, ηελ πξννπηηθή ησλ γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ απφ «ζηαζεξή» ζε «αξλεηηθή», θπξίσο ιφγσ ηεο 

δηαξθνχο κείσζεο ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο θεξεγγπφηεηάο ηνπο, ζε έλα πεξηβάιινλ 

ηζηνξηθά ρακειψλ επηηνθίσλ, εθηηκψληαο φηη ε ήδε ηξσζείζα θεξδνθνξία ησλ γεξκαληθψλ 

ηξαπεδψλ αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί πεξαηηέξσ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. 

Δπί πιένλ, σο νηνλεί επηθίλδπλε ραξαθηεξίδεηαη, απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, ε ζπλερηδφκελε 

αδπλακία ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζιάβνπλ εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζπλεπεία 

ηνπ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη, ηφζνλ ηελ απφδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ (παξαγσγή), φζνλ θαη ην κηζζνινγηθφ θφζηνο. Η ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ζε 
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επίπεδν «πιήξνπο εμαληιήζεσο ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ» (full capacity) εγθπκνλεί, 

δπλεηηθά, θίλδπλν «ππεξζέξκαλζεο», ν νπνίνο ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε πθεζηαθή 

«δηφξζσζε». 

Τπφ ην πξίζκα ζπλεπψο ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, Κξαηηθνί θαη Θεζκηθνί Φνξείο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο, Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Οηθνλνκηθά Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα, αλαπξνζάξκνζαλ 

πξνζθάησο ηηο πξνβιέςεηο σο πξνο ηε κεγέζπλζε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2019, θάλνληαο 

ιφγν γηα επηβξάδπλζε θαη ζπγθξαηεκέλε αχμεζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, σο αθνινχζσο:  
 Γεξκαληθή Κπβέξλεζε (Οθηψβξηνο 2019): 0,5% 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Ινχιηνο 2019): 0,5% 

 Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Ινχιηνο 2019): 0,7% 

 ΟΟΑ (επηέκβξηνο 2019): 0,5% 

 Γεξκαληθή Κεληξηθή Σξάπεδα/Deutsche Bundesbank (Ινχληνο 2019): 0,6% 

 πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (Μάξηηνο 2019): 0,8% 

 Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ Μνλάρνπ/Ifo (Ινχληνο 2019): 0,6% 

 Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ/DIW (Οθηψβξηνο 2019): 0,5% 

 Ιλζηηηνχην Κηέινπ γηα ηελ Παγθφζκηα Οηθνλνκία/IfW (επηέκβξηνο 2019): 0,4%. 

Σέινο, ζπγθξαηεκέλεο είλαη νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο θαη γηα ην 2020: Σνλ Οθηψβξην η. έ. ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε ρακήισζε αηζζεηά ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο ζε 1,0%, έλαληη πξφβιεςεο ξπζκψλ αλάπηπμεο 1,5% κφιηο ηνλ πεξαζκέλν 

Απξίιην, ελψ νη εθηηκήζεηο ησλ θπξηφηεξσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θπκαίλνληαη πεξί ην 0,6% 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή 0,5%, ΓΝΣ 0,7% θαη ΟΟΑ 0,6%). 

2. Γεκφζηα Οηθνλνκηθά – Πξνυπνινγηζκφο – Υξένο 

Ιδηαίηεξα ζεηηθέο, παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ήηαλ νη εμειίμεηο ζηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Γεξκαλίαο ην 2018: Σν Γεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην ηεο ρψξαο θαηέγξαςε 

πιεφλαζκα, γηα 5
ν
 ζπλερέο, κάιηζηα, έηνο, ζην επίπεδν-ξεθφξ ησλ €59,2 δηο ή 1,7% ηνπ ΑΔΠ, 

απμεκέλν θαηά 74%, έλαληη 2017 (πιεφλαζκα €34,0 δηο ή 1,0% ηνπ ΑΔΠ) θαη θαηά 106%, έλαληη 

2016 (πιεφλαζκα €28,7 δηο ή 0,9% επί ηνπ ΑΔΠ). 

Σν πιεφλαζκα αληηθαηνπηξίδεη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαηά 4,7% (2017: 4,2%, 2016: 

4,4%), έλαληη αχμεζεο δαπαλψλ θαηά 3,1% (2017: 3,4%, 2016: 4,0%).  

Σν πιεφλαζκα ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Ιζνδπγίνπ ηεο Γεξκαλίαο ην 2018 αληαλαθιά: 

α. Πιεφλαζκα €20,3 δηο ηεο Κεληξηθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο (έλαληη πιενλάζκαηνο €6,14 

δηο ην 2017 θαη €11,5 δηο ην 2016).  

β. Πιεφλαζκα €10,3 δηο απφ ηα Σακεία ησλ 16 Οκφζπνλδσλ Γεξκαληθψλ Κξαηηδίσλ (έλαληη 

πιενλάζκαηνο €8,3 δηο ην 2017 θαη €4,2 δηο ην 2016). 

γ. Πιεφλαζκα €13,6 δηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (έλαληη πιενλάζκαηνο €9,5 δηο ην 2017 θαη 

€4,8 δηο ην 2016), θαη  

δ. Πιεφλαζκα €14,9 δηο απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία (έλαληη πιενλάζκαηνο €10,1 δηο ην 2017 θαη 

€8,2 δηο ην 2016). 

Σν γεξκαληθφ Γεκφζην εηζέπξαμε, ην 2018, απφ άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο, δαζκνχο, ηέιε θαη 

άιιεο εηζθνξέο €1.543 δηο, αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,7%, έλαληη ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 2017. 

Όπσο θαη ην 2017, ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ην Γεκφζην Σακείν απεηέιεζαλ νη θφξνη, νη 

νπνίνη εκθάληζαλ ζπλνιηθά αχμεζε 4,5%, έλαληη 2017, αληηθαηνπηξίδνληαο απμήζεηο ζρεδφλ ζε 

φιεο ηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο έζνδα απφ: Φνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ (+5,6%), 

θνξνιφγεζε εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο (13,9%), θφξνπο κηζζσηήο εξγαζίαο (5,4%), θφξνπο 

απνδφζεσο θεθαιαίνπ (8,2%), θφξνπο επηηεδεχκαηνο (5,5%), θφξνπο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ 

(5,3%) θ.ά. Θεηηθή ζπκβνιή είραλ επίζεο ηα έζνδα απφ εθπνηήζεηο δεκφζηαο πεξηνπζίαο (+2,8%), 

φπσο θαη νη εηζθνξέο (+4,3%). 

Απμεκέλεο θαηά 3,1% ήηαλ θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαηά ην ππφ εμέηαζε έηνο (έλαληη αχμεζεο 

3,4% ην 2017), αλεξρφκελεο ζε €1.484 δηο. Σν κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ Γεκνζίνπ απμήζεθε θαηά 

3,7% (2017: 4,3%), ζπλεπεία θπξίσο κηζζνινγηθψλ αλαπξνζαξκνγψλ, ελψ απμεκέλεο θαηά 2,9% 

(2017: 3,9%) ήηαλ νη θνηλσληθέο δαπάλεο θαη νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο (4,4% γηα ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο ηνπ ζηελνχ θαη 3,0% γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα). 

εκαληηθή αχμεζε 9,5% εκθάληζαλ, επίζεο, ην 2018 νη κεηαβηβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλεπεία 

θπξίσο απμεκέλσλ ζπλδξνκψλ ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ επξσπατθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

Σέινο, ην Γεκφζην Υξένο, ππνινγηδφκελν σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, κεηψζεθε πεξαηηέξσ ην 2018 
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θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 60,1% (2017: 63,9%,), κφιηο 0,1% άλσ ηεο δηα ηεο πλζήθεο 

Μάαζηξηρη θαζνξηδνκέλεο νξνθήο ηνπ 60% επί ηνπ ΑΔΠ. Όπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην Γξάθεκα 

4, πνπ αθνινπζεί, ην Γεκφζην Υξένο ηεο Γεξκαλίαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απνθιηκαθψλεηαη 

ζηαζεξά επί νθηαεηία, επηηπγράλνληαο κείσζε θαηά πεξίπνπ 20% κεηαμχ 2012 θαη 2018. 

3. Γηεζλήο Αληαγσληζηηθφηεηα 

ε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ε Γεξκαλία ην 2018, ζχκθσλα κε ηελ απφ 16/10/2018 έθζεζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum (WEF), αλαξξηρήζεθε ζηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, (απφ ηελ 5

ε
 

ζέζε ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηα έηε 2016 θαη 2017), πξνζπεξλψληαο Διβεηία 

(4
ε
 ζέζε), Ιαπσλία (5

ε
 ζέζε) θαη Κάησ Υψξεο (6

ε
 ζέζε) θαη ππνιεηπφκελε κφλνλ ησλ ΗΠΑ θαη 

ηγθαπνχξεο (1
ε
 θαη 2

ε
 ζέζε αληηζηνίρσο). Δμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζεκείσζε ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία θαη ζηνπο επί κέξνπο ηνκείο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, φπνπ θαηαηάζζεηαη 1
ε
 παγθνζκίσο ζηε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, 1
ε
 ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο, 2

ε
 ζην δπλακηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη 4
ε
 ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζπκβάιιεη, κεηαμχ άιισλ, ε ρακειή αλεξγία 

θαη ε δηαξθήο αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία ηα ηειεπηαία έηε εληζρχεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

κεηαλαζηψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζηε Γεξκαλία. Σν 2018, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζεκεηψλνληαο πεξαηηέξσ αχμεζε θαηά 562 ρηι. άηνκα (ή +1,3%) ελ ζρέζεη κε ην 2017 (φπνπ 

επίζεο είρε ζεκεησζεί αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 638 ρηι. ή 1,6%, έλαληη 2016), 

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ 44,8 εθαη. εξγαδνκέλσλ (2017: 44,3 εθαη., 2016: 43,5 εθαη.). 

Η Γεξκαλία δηαηεξεί ζηαζεξά ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή βαζκίδα ΑΑΑ, ράξηο ζηα ρακειά επηηφθηα 

δαλεηζκνχ, ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ρακειή αλεξγία θαη ηνλ πιενλαζκαηηθφ, 

απφ ην 2013 θαη εθεμήο, θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

4. Αγνξά Δξγαζίαο 

Παξά ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, εηδηθά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ ππφ εμέηαζε 

έηνπο, ε γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο δελ «θαηέβαζε ηαρχηεηα» νχηε ην 2018, πξνζζέηνληαο 

562.000 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ή 1,3%, έλαληη 2017, ζπλερίδνληαο ηε δπλακηθή ηεο πνξεία, 

κεηά ηε κεγαιχηεξε εηήζηα άλνδν ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπνπ είρε 

θαηαγξαθεί ην 2017 (638.000 λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ή 1,5%, έλαληη 2016). Σν ζχλνιν ηνπ 

απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αλήιζε ζε 44,8 εθαη. (2017: 44,3 εθαη.), ην πςειφηεξν 

θαηαγεγξακκέλν πνζνζηφ απαζρφιεζεο απφ Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990. 

Η απαζρφιεζε ζηε Γεξκαλία θηλείηαη αδηαιείπησο αλνδηθά επί δεθαηξία ζπλαπηά έηε, ελψ ε 

επίδνζε 1,3% ην 2018 ππεξθέξαζε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ (π.ρ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή: 1,1%, 

«Δπηηξνπή νθψλ» ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο: 1,2%), νη νπνίεο, κάιηζηα, εθθηλνχζαλ απφ 

αξθεηά πςειφηεξε πξφβιεςε γηα ηελ αλάπηπμε (πεξί ην 2,0%). 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία αληηζηάζκηζε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ, πνπ 

απνζηέξεζαλ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην 2018, απφ 290.000 εξγαδνκέλνπο (αληηζηνίρσο: 2017: 300 

ρηι. εξγαδνκέλνπο, 2016: 310 ρηι. εξγαδνκέλνπο), θεθαιαηνπνηψληαο θπξίσο: i. Σελ άλνδν ηεο 

γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, ii. Σελ αχμεζε ζπκκεηνρήο ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, iii. Σελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ θαη ηελ εξγαζηαθή ελζσκάησζε κέξνπο ησλ 

θηινμελνχκελσλ πξνζθχγσλ, θαη iv. Σε κείσζε ηεο «α-ηππηθήο» απαζρφιεζεο (κεξηθή, επνρηθή, 

πεξηζηαζηαθή θιπ.) κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο αζθάιηζεο. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Απαζρφιεζεο (Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/IAB), ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο, 

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (κείσζε ησλ γελλήζεσλ θαη, ζπλεπαγφκελα, κειινληηθή κείσζε ησλ 

δπλεηηθψλ λέσλ γνλέσλ ζηε δηαγελεαθή αιιεινπρία), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ήδε 

εκθαλή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζα πξνθαιέζνπλ ηε κεζνπξφζεζκε «απψιεηα» 6,1 εθαη. 

απαζρνινπκέλσλ (κεηαμχ 2015-2030) θαη 18,2 εθαη. καθξνπξφζεζκα (2015-2060)
2
. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ θαη πξνζθχγσλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, απφ 

ηηο πεξίπνπ 700 ρηι. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο, πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηε 

γεξκαληθή νηθνλνκία ην πξψην Δμάκελν ηνπ 2018 (δηαζέζηκα ζηνηρεία), νη 370 ρηι. πεξίπνπ ή 

ζρεδφλ 53% αθνξνχζε αιινδαπνχο, έλαληη 330 ρηι. Γεξκαλψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ σο άλσ 

                                                           
2 Οη εθηηκήζεηο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ δνκηθή δεκνγξαθηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο δηαζηξσκάησζεο (Age Structure 

Affect/Αltersstruktureffekt), κε ζηαζεξέο: ηελ ηάζε ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο θαη ην πνζνζηφ γελλήζεσλ 
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αιινδαπψλ, πξνέξρεηαη απφ ρψξεο πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ κεηά ην 2004 θαη θπξίσο Πνισλία 

θαη Ρνπκαλία, αθνινπζνχκελεο απφ Κξναηία θαη Βνπιγαξία. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ 

Πνισλψλ, ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία, ππνινγίδεηαη ζε 422 ρηι., ησλ δε Ρνπκάλσλ ζε 349 ρηι, ελψ 

νη απαζρνινχκελνη απφ ηνλ επξσπατθφ λφην (Διιάδα, Ιηαιία, Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία) 

ππνινγίδνληαη ζπλνιηθά ζε 614 ρηι. εξγαδνκέλνπο. Σέινο, ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζηε γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο ππνινγίδεηαη ζε 327 ρηι, ε ηάζε ελζσκάησζεο, σζηφζν, 

είλαη ζηαζεξά αλνδηθή. 

Οκνίσο, πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ζεκείσζε, ην 2018, θαη ν αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ζην Σακείν 

Αλεξγίαο
3
, ν νπνίνο, κεησζείο θαηά 193 ρηι. άηνκα (-7,6% έλαληη 2017), αλήιζε ζε 2,34 εθαη. 

αλέξγνπο ή ζε 5,2% επί ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ αλεξγίαο απφ γεξκαληθήο Δπαλελψζεσο (1990), αγγίδνληαο επίπεδα αλεξγίαο ηξηβήο. 

Μάιηζηα, ε αλεξγία παξνπζηάδεη ζπλερή απνθιηκάθσζε απφ ην 2005 θαη εθεμήο, κε εμαίξεζε ην 

2009, ζηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ν φγθνο ησλ 

αλέξγσλ θαηά ΟΟΑ/ILA
4
 λα έρεη ππνρσξήζεη ζε 1,5 εθαη. (έλαληη 1,7 εθαη. ην 2017), απφ 4,5 

εθαη. ην 2005. 

Όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή «θαηαλνκή» ηεο αλεξγίαο ζηε Γεξκαλία, είλαη πξνθαλέο φηη νη 

πεξηνρέο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, εκθαλίδνπλ 

ζπλνιηθά πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, έλαληη θπξίσο ησλ πινπζηφηεξσλ θαη έληνλα 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ ηνπ γεξκαληθνχ λφηνπ, φπνπ Βαπαξία θαη Βάδε 

Βπξηεκβέξγε εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζε νιφθιεξε ηε γεξκαληθή 

επηθξάηεηα. 

5. Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ (Πιεζσξηζκφο) 

Ο πιεζσξηζκφο (Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ/ΓΣΚ) ζεκείσζε αηζζεηή άλνδν ην 2018 θαη 

δηακνξθψζεθε ζην 1,9%, έλαληη 1,8% ην 2017, 0,5% ην 2016 θαη 0,3% ην 2015. 

6. Δμσηεξηθφ Δκπφξην 

Ο ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ, θαηαγξάθνληαο απφ ην 2010 θαη εθεμήο ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηδφζεηο θαη 

ζεκεηψλνληαο ην 2018 εθ λένπ αχμεζε, δηαηήξεζε ηελ Γεξκαλία ζηελ θνξπθαία ζέζε κεηαμχ ησλ 

εμαγσγηθψλ ρσξψλ παγθνζκίσο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο (Destatis), ην Δκπνξηθφ Πιεφλαζκα ηεο Γεξκαλίαο δηακνξθψζεθε, ην 2018, ζε €232,3 

δηο, έλαληη €252,3 δηο ην 2017. 

πγθεθξηκέλα, πςειά πιενλάζκαηα ππέξ ηεο Γεξκαλίαο θαηαγξάθνληαη ζην Δμσηεξηθφ ηεο 

Δκπφξην κε ηηο εμήο ρψξεο: ΗΠΑ (€48,7 δηο), Ηλ. Βαζίιεην (€44,9 δηο), Γαιιία (€40,5 δηο), 

Απζηξία (€21,8 δηο), Ιζπαλία (€11,7 δηο), νπεδία (€10,3 δηο) θιπ. Έιιεηκκα, αληηζέησο, εηο βάξνο 

ηεο Γεξκαλίαο, εκθαλίδεηαη ζην δηκεξέο εκπφξην κε Κίλα (€13,2 δηο), Ρσζία (€10,1 δηο), Οιιαλδία 

(€6,9 δηο), Βηεηλάκ (€5,6 δηο), Μπαγθιαληέο (€4,9 δηο), Ννξβεγία (€4,5 δηο). Έιιεηκκα νκνίσο, εηο 

βάξνο ηεο Γεξκαλίαο, πξνθχπηεη γεληθψο ζην δηκεξέο εκπφξην κε ζεηξά ρσξψλ ηεο ΝΑ Αζίαο 

(Μαιαηζία, Βηεηλάκ, Σατιάλδε, Ιλδνλεζία, Μπαγθιαληέο, Φηιηππίλεο, Κακπφηδε), αιιά θαη κε 

επξσπατθέο ρψξεο φπσο Σζερία, Οπγγαξία, ινβαθία, Βνπιγαξία θαη Βφξεηα Μαθεδνλία, ζε 

νπνίεο είηε έρνπλ κεηαθεξζεί νιφθιεξεο γξακκέο παξαγσγήο γεξκαληθψλ πξντφλησλ, είηε έρεη 

αλαπηπρζεί ην ζχζηεκα ππεξγνιαβηψλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνπο 

θιάδνπο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ θαη ελδχκαηνο. Έιιεηκκα ζεκεηψλεηαη ηέινο ζην 

δηκεξέο εκπφξην ηεο Γεξκαλίαο κε ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο πξνκεζεχεηαη πξψηεο χιεο (Ρσζία, 

Ννξβεγία, Καδαρζηάλ, Ληβχε θ.ά.). 

Η αμία ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ ην 2018, ζεκεηψλνληαο εθ λένπ αχμεζε 3%, έλαληη 2017, 

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ €1,31 ηξηο. Οη γεξκαληθέο εηζαγσγέο, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, 

θαηαγξάθνληαο κεγαιχηεξε αχμεζε 5,7%, έλαληη 2017, αλήιζαλ ζε €1,09 ηξηο. 
Δμσηεξηθφ Δκπφξην Γεξκαλίαο 2016-2018 (ζε σιλ. €) 

 
2016 2017 2018 

Μεηαβνιή 

2018/2017 

Δμαγσγέο 1.203.833.146 1.278.958.245 1.317.556.563 3,0% 

Δηζαγσγέο 954.917.389 1.031.012.736 1.089.831.699 5,7% 

                                                           
3 Γεληθφ πνζνζηφ αλεξγίαο 
4 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο/ILO, πξφθεηηαη γηα αλέξγνπο ζε ελεξγή αλαδήηεζε ζέζεσο εξγαζίαο γηα >4 εβδνκάδεο 
θαη δηαζέζηκνπο γηα έλαξμε απαζρφιεζεο εληφο 2 εβδνκάδσλ. Η απνθιηκάθσζε ησλ θαηά ΟΟΑ/ILO αλέξγσλ, ην 2018, αλήιζε ζε 130 ρηι. πεξίπνπ 

ή 3,2% ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ (έλαληη 3,7% ην 2017), κεησζείο θαηά 8% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 
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Δκπνξηθφ Ιζνδχγην 248.915.757 247.945.509 227.724.864 -8,2% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 2.158.750.535 2.309.970.981 2.407.388.262 4,2% 
Πεγή: Destatis, Ινχληνο 2019, πξνζσξηλά ζηνηρεία - Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 
 

Η Γεξκαλία, είλαη θαη’ εμνρήλ βηνκεραληθή ρψξα, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ελαξγψο ζηε 

δηάξζξσζε ηνπ γεξκαληθνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ αλά νκάδα πξντφλησλ, ηφζνλ σο πξνο ην 

ζθέινο ησλ εμαγσγψλ, φζνλ θαη σο πξνο ην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ. εκαληηθφηεξεο εμαγψγηκεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ απνηεινχλ δηαρξνληθά: Πξντφληα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπέο 

δηαθφξσλ εηδψλ θαη νρήκαηα, κε κεξίδην 54% ην 2018 επί ζπλφινπ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ, 

πξντφληα ρεκηθήο βηνκεραλίαο & βηνκεραλίαο πιαζηηθψλ (19%) θαη ηερλνπξγήκαηα απφ κέηαιια 

(8%). Σα πξντφληα ηξνθίκσλ (θπξίσο κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, πξψηεο 

χιεο) απνζπνχλ κεξίδην πεξί ην 6%, ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην κεξίδην πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

εμαγσγέο άιισλ πξντφλησλ ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, φπσο ελδχκαηα (3%), ηερλνπξγήκαηα 

απφ μχιν θαη πνιηφ μχινπ (2%), έπηπια (2%) θ.ά. 

Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο, ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ επίζεο πξντφληα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζπζθεπέο θαη νρήκαηα κε κεξίδην 41% θαη πξντφληα ρεκηθήο βηνκεραλίαο/πιαζηηθψλ 

(17%) θαη αθνινπζνχλ νξπθηά (10%), ηερλνπξγήκαηα απφ κέηαιια (9%), ηξφθηκα (8%), δέξκαηα 

θαη ελδχκαηα (6%) θιπ. 

Σν 59,9% ησλ εμαγσγψλ ηεο Γεξκαλίαο, ην 2018, αμίαο €789 δηο θαηεπζχλζεθε πξνο ρψξεο 

ΔΔ&ΔΟΥ. Δηδηθφηεξα, ηα Κ-Μ Δπξσδψλεο, απεξξφθεζαλ γεξκαληθά πξντφληα αμίαο €486,7 δηο ή 

ην 36,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ. Αληηζηνίρσο, 58,5% ησλ γεξκαληθψλ 

εηζαγσγψλ αμίαο €637,8 δηο, πξνήιζε απφ ηα Κ-Μ ΔΔ. Απφ ρψξεο Δπξσδψλεο πξνήιζε ην 37% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε €402,8 δηο. 

Η θαηαλνκή ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα έρεη θαηά θζίλνπζα ζεηξά σο 

εμήο: ΝΑ Δπξψπε €188,2 δηο (14,3%), Β. Ακεξηθή €137,3 δηο (10,4%), Αλαη. Μεζφγεηνο–

Πεξζηθφο Κφιπνο €47,3 δηο (3,6%), Αλαη. Δπξψπε €32,3 δηο (2,5%), Ν. Ακεξηθή €18,5 δηο (1,4%), 

Τπνζαράξηνο Αθξηθή €13,2 δηο (1%), Ωθεαλία €12,2 δηο (0,9%), Β. Αθξηθή €9,3 δηο (0,7%), Γπη. 

Βαιθάληα €5,3 δηο (0,4%), Κεληξηθή Αζία&Καχθαζνο €3,3 δηο (0,3%), Κεληξηθή 

Ακεξηθή&Καξατβηθή €3 δηο (0,2%), ινηπέο ρψξεο θαη εδάθε €58 δηο (4,4%). 

Αληηζηνίρσο, ε θαηαλνκή ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα έρεη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά σο αθνινχζσο: 14,3% ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ, αμίαο €188,1 δηο, πξνήιζε 

απφ ρψξεο Ν.Α. Αζίαο, 10,4% ή €137,3 δηο, απφ ρψξεο Β. Ακεξηθήο, 3,6% ή €47,3 δηο, απφ ρψξεο 

Αλαη. Μεζνγείνπ θαη Πεξζηθνχ Κφιπνπ, 2,5% ησλ εηζαγσγψλ ηεο Γεξκαλίαο ή €32,3 δηο απφ 

ρψξεο Αλαη. Δπξψπεο, 1,4% ή €18,5 δηο απφ ρψξεο Ν. Ακεξηθήο, 1% ή €13,2 δηο, απφ ρψξεο 

Τπνζαράξηαο Αθξηθήο, 0,9% ή €12,2 δηο, απφ Ωθεαλία, 0,7% ή €9,3 δηο, απφ ρψξεο Β. Αθξηθήο, 

0,4% ή €5,3 δηο, απφ ρψξεο Γπη. Βαιθαλίσλ, 0,3% ή €3,3 δηο, απφ ρψξεο Κ. Αζίαο&Καπθάζνπ, 

0,2% ή €3 δηο, απφ ρψξεο Κ. Ακεξηθήο&Καξατβηθήο θαη 4,4% ή €58 δηο, απφ άιιεο ρψξεο. 

Σν 2018 ε Κίλα δηαηήξεζε ηελ 1
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο. Η αμία ηνπ 

φγθνπ εκπνξίνπ ησλ δχν ρσξψλ αλήιζε ζε €199,3 δηο, έλαληη €187,9 δηο ην 2017. ηελ 2
ε
 ζέζε 

θαηεηάγε ε Οιιαλδία κε €189,1 δηο θαη ζηελ 3
ε
 νη ΗΠΑ, κε αμία δηκεξνχο φγθνπ εκπνξίνπ, 

€177,8 δηο αληηζηνίρσο ην 2018, ππεξθεξάδνληαο ηελ 4
ε
 πιένλ Γαιιία κε €170,4 δηο, ε νπνία 

απνηεινχζε επί ζεηξά εηψλ ηνλ πξψην εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο θαη επνκέλσλ Ιηαιίαο 

(€130,3 δηο), Ηλ. Βαζηιείνπ (€119,1 δηο), Πνισλίαο (€118,6 δηο) θαη Απζηξίαο, κε αμία δηκεξνχο 

εκπνξίνπ €108,1 δηο. Η ρψξα καο, κε αμία δηκεξνχο εκπνξίνπ ηεο ηάμεσο ησλ €7,7 δηο (ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία Destatis), θαηαιακβάλεη ηελ 41
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο. 

Σν γεξκαληθφ Δμσηεξηθφ Δκπφξην, αλαπηχζζεηαη κε βαζκφ ζπγθέληξσζεο 75% πεξίπνπ, κε ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. Η ζπγθέληξσζε απηή νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο, νη ζπνπδαηφηεξνη ησλ νπνίσλ δελ απνδίδνληαη κφλνλ ζε ακηγψο νηθνλνκηθά αίηηα, ηα 

νπνία εμεγνχληαη δηα ηεο ζεσξίαο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, σο δηαθίλεζε πξντφλησλ, 

δηεπθφιπλζε κεηαθνξψλ ιφγσ γεηηληάζεσο, δηακφξθσζε θνηλψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, 

νκνηνγέλεηα αγνξψλ, θφζηνο επθαηξίαο αλάπηπμεο εκπνξίνπ, αληαγσληζκφο θαη παγίσζε κεξηδίσλ 

αγνξάο, επειημία επηρεηξεκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θιπ., αιιά αλάγνληαη θαη ζε 

θνηλέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, ηδηαηηέξσο δε σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κε ηηο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο κε ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ελ πνιινίο θνηλφ ηζηνξηθφ ππφβαζξν. 

Λακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ ηνπ βαζκνχ επεθηάζεσο θαη ηεο απειεπζεξψζεσο ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ 

γεξκαληθνχ εκπνξίνπ, απφηνθν ηεο εγθαζηδξχζεσο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Αγνξάο ην 1993, 
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αιιά θαη ηεο Αλαηνιηθήο Γηεπξχλζεσο ΔΔ ηελ 01.05.2004 δηα ηεο πξνζρσξήζεσο 10 λέσλ 

θξαηψλ, θαζίζηαηαη επθφισο αληηιεπηή ε ζπληειεζζείζα βαζκηαία ελίζρπζε ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκηθήο ζέζεσο ζην ρψξν ΔΔ, αιιά αηηηνινγείηαη επίζεο θαη ν ζρεκαηηζκφο πιενλαζκάησλ 

επί ζεηξά εηψλ, ηφζνλ ζην δηκεξέο κε εθάζηε, φζνλ θαη κε ην ζχλνινλ ησλ ρσξψλ-ΔΔ Δκπνξηθφ 

Ιζνδχγην Γεξκαλίαο. 

Δμεηαδνκέλσλ, εμ άιινπ ησλ ξπζκψλ απμήζεσο ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο-ΔΔ ελ 

ζπγθξίζεη κε ηελ αλάπηπμε εμαγσγψλ κίαο εθάζηεο ησλ ρσξψλ-ΔΔ πξνο ηε Γεξκαλία ζπλάγεηαη 

φηη ηα γεξκαληθά εκπνξηθά πιενλάζκαηα νθείινληαη ζηε ζηαδηαθή απνδφκεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δνκήο ηδηαηηέξσο ζηηο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θπξηαξρείηαη απφ 

πξσηνγελή αγαζά θαη πξντφληα πςειήο εληάζεσο εξγαζίαο θαη αδπλακία θαηά ζπλέπεηα 

ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ δηα αλαδηαξζξψζεσο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηηο εμαγσγέο. Καη ηνχην, δηφηη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εμαγσγψλ 

(ηηκψλ), αιιά θαη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα γηα πξσηνγελή αγαζά θαη πξντφληα εληάζεσο 

εξγαζίαο είλαη ρακειή, κε απνηέιεζκα ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ φξσλ εκπνξίνπ «Όξνη 

Δκπνξίνπ=(Γείθηεο Σηκψλ Δηζαγσγψλ/Γείθηεο Σηκψλ Δμαγσγψλ)x100» θαη ηε δεκηνπξγία 

πξνβιεκάησλ ζην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ, ελ αληηζέζεη κε ηα βηνκεραληθά αγαζά θαη πξντφληα 

εληάζεσο θεθαιαίνπ, ησλ νπνίσλ ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο εμαγσγψλ (ηηκψλ) θαη ε εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα είλαη πςειή.  

Η απνδφκεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ θαη ε ππνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο παξαγσγήο δη’ 

εηζαγσγψλ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ ηδηαηηέξσο ζε ρψξεο, νη εμαγσγέο 

ησλ νπνίσλ θέξνπλ έληνλα ζηνηρεία ρακειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο, κεηαμχ απηψλ ε Διιάδα, αιιά 

θαη ρψξεο θπξίσο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, ελ αληηζέζεη κε ηηο εμαγσγέο ησλ ρσξψλ εθείλσλ, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαη δεκηνπξγνχλ ζπλαθψο εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα, κεηαμχ απηψλ ε Γεξκαλία θαη ρψξεο θπξίσο ηνπ επξσπατθνχ Βνξξά. 

Πξνο ηνχην δένλ λα ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη ε ΔΔ ραξαθηεξίδεηαη ελ ζπλφισ απφ έιιεηκκα 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο παγθφζκηαο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Σν έιιεηκκα 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα σο ε ΔΔ κε Δληαία Αγνξά δηαρέεηαη θαη είλαη 

εκθαλέζηεξν ζηηο νιηγψηεξνλ αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ επξσπατθνχ 

Νφηνπ θαη αληηζηαζκίδεηαη ελ κέξεη απφ ηελ Γεξκαλία, ε νπνία ππεξέρεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ ΔΔ, θαιχπηεη ηα ηερλνινγηθά θελά θαη δηεκβνιίδεη ηε δνκή ησλ νκνεηδνχο παξαγσγηθήο 

δηάξζξσζεο ρσξψλ ΔΔ, σο Ηλ. Βαζηιείνπ, Γαιιίαο θαη Ιηαιίαο.  

Καηά ζπλέπεηα ζε έλα ππφ ηελ επξπηέξα έλλνηα γεληθφ ζχζηεκα νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο, ην νπνίν 

ζα έπξεπε λα πξνζθέξεηαη δηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Αγνξάο ΔΔ, αλαθχπηεη αληζνξξνπία, 

κε απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ ηα ειιείκκαηα ηνπ Νφηνπ λα αληηζηνηρνχλ, έζησ θαη κεξηθψο, 

ζηα πιενλάζκαηα ηνπ Βνξξά. Λακβαλνκέλνπ επίζεο ππ’ φςηλ φηη ηα πιενλάζκαηα δελ 

επελδχνληαη ζε αξθνχλησο ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ (ε Γεξκαλία, επί παξαδείγκαηη, επελδχεη κφλνλ 

ην 6% πεξίπνπ ησλ πιενλαζκάησλ έλαληη 9%, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ), 

σο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ζηφρν ηελ ηζφξξνπε νινθιήξσζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο ΔΔ, εληείλεηαη ε αληζνξξνπία ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Η Γεξκαλία, επσθειήζεθε ηα κέγηζηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δληαίαο Αγνξάο ΔΔ, αιιά θαη απφ ηε 

δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθνο απφ αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 αθφκε, δηα ηεο αλαπηχμεσο 

ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο κεηαγελέζηεξα, κεηά ηελ Αλαηνιηθή Γηεχξπλζε ΔΔ 

ην 2004 θαη ηελ πξνζρψξεζε ησλ 8 λέσλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

ηκεκάησλ παξαγσγηθψλ γξακκψλ θιάδσλ ηεο βαξηάο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο 

(απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο θιπ.), ηδηαηηέξσο ζε Σζερία, Οπγγαξία, ινβαθία θαη ινβελία, νη νπνίεο ζεκεησηένλ 

δηέζεηαλ πξνεγκέλεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο παξαγσγηθέο δνκέο, πξηλ ηε 

κεηάβαζε αθφκε ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Σνχην αληαλαθιάηαη ζην έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ζηε δνκή ηνπ δηκεξνχο γεξκαληθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο.  

Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ νδήγεζε, ιφγσ θαη ησλ ρακεινηέξσλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο, ζηε ζπκπίεζε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηελ ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεξκαληθψλ πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηεκβφιηζε δηα ησλ 

εμαγσγψλ θαη ζπξξίθλσζε παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ζε ρψξεο, νη νπνίεο δελ πζηεξνχλ ζε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκίεο, φπσο ε Ιηαιία, Γαιιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην θιπ. 

πγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ην ζχλνινλ ζρεδφλ ησλ 
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ρσξψλ ΔΔ, πιελ Λνπμεκβνχξγνπ, Ιξιαλδίαο, Διιάδνο (απνδίδεηαη ζηε ζπξξίθλσζε ησλ 

εηζαγσγψλ, ιφγσ πηψζεσο ηεο δήηεζεο), Πνξηνγαιίαο, Φηλιαλδίαο, Δζζνλίαο, Πνισλίαο, 

Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο, είλαη ηαρχηεξνο ελ ζπγθξίζεη κε ξπζκφ απμήζεσο ησλ εμαγσγψλ ησλ 

ρσξψλ ΔΔ πξνο Γεξκαλία. εκεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ γεξκαληθψλ 

εμαγσγψλ πξνο ηνπο ηέζζεξηο κεγαιπηέξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο εληφο ηεο ΔΔ είλαη 

πνιιαπιάζηνο ηνπ αληηζηνίρνπ ξπζκνχ απμήζεσο ησλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία ησλ ρσξψλ 

απηψλ, ήηνη: Γαιιία (6πιάζηνο ηνπ ξπζκνχ απμήζεσο γαιιηθψλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία), Κάησ 

Υψξεο (47πιάζηνο), Ηλσκέλν Βαζίιεην (27πιάζηνο), Ιηαιία (6πιάζηνο). 

Η Γεξκαλία, ην 2018, εμήγαγε πξνο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ΔΔ & ΔΟΥ εκπνξεχκαηα αμίαο €789 δηο 

(2017: €759,9 δηο), εθ ησλ νπνίσλ €486,7 δηο πξνο ρψξεο Δπξσδψλεο (2017: €465,9), ελψ πξνο 

ηνλ ππφινηπν θφζκν νη γεξκαληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε €528,4 δηο (2017: €519 δηο). Ωο εθ 

ηνχηνπ, ην 59,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Γεξκαλίαο θαηεπζχλζεθε πξνο ηηο ρψξεο ΔΔ θαη 

ην 40,1% πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη κεγαιχηεξνη αγνξαζηέο γεξκαληθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο 

ηεο ΔΔ είλαη: Γαιιία, Οιιαλδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ιηαιία θαη Απζηξία, ελψ κεηαμχ ησλ 10 

πξψησλ ρσξψλ-εηζαγσγέσλ γεξκαληθψλ πξντφλησλ ζπγθαηαιέγνληαη 7 θξάηε-κέιε ΔΔ, ήηνη: 

Γαιιία, Κάησ Υψξεο, Ηλ. Βαζίιεην, Ιηαιία, Απζηξία, Πνισλία, θαη Βέιγην. 

Η δεζπφδνπζα ζέζε ηεο Γεξκαλίαο ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην απνηππψλεηαη, ην 2018 θαη ζηα 

πςειά επί κέξνπο εκπνξηθά πιενλάζκαηα ππέξ ηεο Γεξκαλίαο κε εθάζηε ησλ ρσξψλ ΔΔ, πιελ 

(θαηά θζίλνπζα ζεηξά) Οιιαλδίαο, Σζερίαο, Ιξιαλδίαο, Βειγίνπ, Οπγγαξίαο, ινβελίαο, 

ινβαθίαο θαη Βνπιγαξίαο. 

εκεηψλεηαη ζπλαθψο φηη ε Γεξκαλία δηαζέηεη θαη ιεηηνπξγεί 140 Γηκεξή Δπηκειεηήξηα πξνο 

πξνψζεζε ησλ γεξκαληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε 92 ρψξεο ηνπ θφζκνπ, 

κεηαμχ απηψλ θαη ζηηο 27 ρψξεο ΔΔ. 

7. Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ - Αλζξψπηλε Αλάπηπμε - Βηνηηθφ Δπίπεδν - Κνηλσληθέο Παξάκεηξνη  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ην γεξκαληθφ Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ, ην 

2018, αλήιζε ζε €40.883, απμεκέλν θαηά €1.233 ή 3,1% έλαληη €39.650 ην 2017 (2016: €38.370). 

ηελ θαηάηαμε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), επί ηε βάζεη ηνπ θαηά Κεθαιήλ 

Δηζνδήκαηνο, ην 2018, ε Γεξκαλία, κε κέζν θαηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα €48.260 (ηξέρνπζεο ηηκέο) 

κεηθηά εηεζίσο (2017: $44.770), θαηέιαβε ηε 18ε ζέζε παγθνζκίσο, φπσο θαη ην 2017. 

Δμαθνινπζεί φκσο λα πθίζηαηαη αληζνκέξεηα θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ 16 

Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ: Σα εμφρσο βηνκεραληθά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα ηεο πξψελ Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο, θαζψο θαη ηα Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα φπνπ εδξεχνπλ κεγάινη εκπνξηθνί ιηκέλεο, 

επηηπγράλνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε αλάπηπμε, έλαληη ησλ λέσλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. Σν πςειφηεξν κέζν θαηά θεθαιήλ εηήζην εηζφδεκα, ην 2018, 

χςνπο €65.603 ζεκεηψλεηαη ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηνπ Ακβνχξγνπ, ελψ ην ρακειφηεξν, 

χςνπο €27.905 εηεζίσο, θαηαγξάθεηαη ζην θξαηίδην Μεθιεκβνχξγνπ-Γ. Πνκκεξαλίαο. 

Η Γεξκαλία, επί ηε βάζεη ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index, 

ζηνηρεία 2017), θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε
 ζέζε ζηνλ θφζκν (2

ε
 κεηαμχ ρσξψλ ΔΔ, κεηά ηελ Ιξιαλδία), 

ελψ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank Group), κε θξηηήξην ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ, ην ίδην έηνο, θαηαηάζζεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, πξνεγνπκέλσλ ησλ ΗΠΑ, Κίλαο, 

Ιαπσλίαο θαη επνκέλσλ Ιλδίαο, Ηλ. Βαζηιείνπ, Γαιιίαο, Βξαδηιίαο, Ιηαιίαο θιπ. 

Σν πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειή θνξνδηαθπγή θαη πεξηνξηζκέλεο 

θιίκαθαο δηαθζνξά. 

8. Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο (FDI) 

Σν ζχλνινλ (Stock) ησλ Άκεζσλ Γεξκαληθψλ Δπελδχζεσλ (FDI) ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο Σξαπέδεο, in terms of stocks ηελ 31.12.2017, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,6%, δηεκνξθψζε ζην επίπεδν ηνπ €1.166,9 δηο (έλαληη €1.105,5 δηο ην 

2016 θαη €1.069,7 δηο ην 2015), εθ ησλ νπνίσλ €659,1 δηο (+2,9% έλαληη €606,9 δηο ην 2016) ή 

56,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ παγθφζκησλ Άκεζσλ Γεξκαληθψλ Δπελδχζεσλ (Stock) απεηέιεζε 

γεξκαληθή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο ΔΔ28 θαη €454,2 δηο (+10,7% έλαληη €410,2 δηο ην 

2016) ή 38,9% ζε ρψξεο Δπξσδψλεο. 

Σν ζχλνινλ (Stock) ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (FDI) ζηε Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

νκνίσο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο Σξαπέδεο, in terms of stocks ηελ 31.12.2017, 

θαηαγξάθνληαο αχμεζε 4,5%, δηεκνξθψζε ζην επίπεδν ησλ €740,7 δηο (έλαληη €709,1 δηο ην 2016 

θαη €675,7 δηο ην 2015), εθ ησλ νπνίσλ €524,6 δηο (+1,1% έλαληη €518,8 δηο ην 2016) ή 70,8% ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (FDI) ζηε Γεξκαλία πξνήιζε απφ ρψξεο ΔΔ, φπνπ 

ηαλάπαιηλ €432,1 δηο (+1,0% έλαληη 427,7 δηο ην 2016) ή 57,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (FDI) ζηε Γεξκαλία, απεηέιεζε, ην 2017, απφζεκα επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. 
 

Γ. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

1. Θεζκηθφ Πιαίζην Γηκεξνχο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο - πκθσλίεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο-Γεξκαλίαο, πέξαλ ηνπ ελ ηζρχτ θνηλνηηθνχ θαη 

δηκεξνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δηέπνληαη απφ ηηο θαησηέξσ δηκεξείο πκθσλίεο: 
 

 πκθσλία πεξί «Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο, Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο» 
(1951,ΦΔΚ330Α/1953) 

 Δπξσπατθή πκθσλία πεξί «Γηθαησκάησλ Δπξεζηηερλίαο»(05/10/1973). *Σν Ννέκβξην 2006, ε 

Γαλία θαη ην Λίρηελζηατλ θαηέζεζαλ ζηε γεξκαληθή πιεπξά, σο ζεκαηνθχιαθα, ηελ πξάμε 

πξνζρσξήζεψο ηνπο ζηελ ελ ιφγσ πκθσλία 

 Δκπνξηθή πκθσλία (1957, ΦΔΚ 20Α/1958) 

 πλζήθε «Ναπηηιίαο θαη Δγθαηαζηάζεσο» (1960, ΦΔΚ 145Α/1961) 

 πκθσλία «Σαθηηθψλ Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ (1961, ΦΔΚ 212Α/1964) 

 πκθσλία «Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ» (1962, ΝΓ 4380/17.10.1964, ΦΔΚ 188Α/1964) 

 Οηθνλνκηθή πκθσλία, δελ ρξήδεη θπξψζεσο 

 πκθσλία πεξί «Πξνζηαζίαο ησλ Δλδείμεσλ Πξνειεχζεσο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ Ολνκαζηψλ» 
(1964, ΝΓ.4556/1966, ΦΔΚ 214Α/1966) 

 πκθσλία πεξί «Φνξνινγηθήο Μεηαρεηξίζεσο Οδηθψλ Ορεκάησλ ελ ηε Γηεζλή πγθνηλσλία» 
(1977, Ν. 40/1979, ΦΔΚ 40Α/03.03.1979) 

 πκθσλία «Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο» (1978, Ν. 1231/1982, ΦΔΚ 

24Α/26.02.1982) 

 πκθσλία πιαίζην «Οηθνλνκηθήο, Βηνκεραληθήο θαη Σερληθήο πλεξγαζίαο» (1980, ΦΔΚ 

17Α/18.06.1982) 

 πκθσλία πεξί «Οξζνινγηθήο Υξήζεσο ηεο Ηιηαθήο Δλέξγεηαο» ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

πληνληζκνχ θαη Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κε ην Τπνπξγείν Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο ηεο Ο.Γ. ηεο Γεξκαλίαο (1983, ΦΔΚ 152 Α/23.12.1982) 

 πκθσλία πεξί «Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ» 

(χκβαζε 2095), Αζήλα, 18.04.1966, Κχξσζε 19.06.1967 δη’ Α.Ν. 52/1967 (ΦΔΚ 

134/04.08.1967). Δλ ηζρχτ απφ 08.12.1967. H πκθσλία ηειεί ππφ θαζεζηψο αλαζεσξήζεσο. 

 Οη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέαο ξπζκίδνληαη απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην 
(ΚΑΝ ΔΟΚ1408/71, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 647/2005 θαη ΚΑΝ ΔΟΚ 574/72) 

 

 Η δηκεξήο πκθσλία πεξί «Απνθπγήο ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο θαη Απνηξνπήο ηεο 

Φνξνδηαθπγήο ελ ζρέζεη πξνο ηνλ Φφξνλ Δηζνδήκαηνο, Κεθαιαίνπ σο θαη ηνλ Φφξνλ 

Δπηηεδεχκαηνο» (χκβαζε 2095, Αζήλα, 18.04.1966, Κχξσζε 19.06.1967 δη’ Α.Ν. 52/1967, 

ΦΔΚ 134/04.08.1967) επξίζθεηαη ελ ηζρχτ απφ 08.12.1967. H πκθσλία ηειεί ππφ αλαζεψξεζε. 

2. Γηκεξέο Δκπφξην  

Οη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Γεξκαλία επξίζθνληαη δηαρξνληθά ζε πνιχ 

θαιφ επίπεδν. Η Γεξκαλία απνηειεί επί καθξφλ ην ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ καο εηαίξν, σο πξνο 

ην ζπλνιηθφ φγθν εκπνξίνπ θαη ηηο ειιεληθέο εηζαγσγέο, ηάζε πνπ επηβεβαηψζεθε θαη ην ππφ 

εμέηαζε έηνο, σζηφζν, απφ ην 2011 θαη εθεμήο έρεη ππνρσξήζεη ζηε 2
ε
 ζέζε κεηά ηελ Ιηαιία, σο 

πξνο ην ζθέινο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 2018, θαζψο θαη ε εμέιημε απηψλ ηε δηεηία 

2017-2018, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο Ιαλ.-επ. 2019, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ (Ννέκβξηνο), εκθάληζαλ ηελ εμήο εηθφλα: 

Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο 2017-2019* 

(ποζά ζε διρ €) 2017 2018 
Μεηαβνιή  

2017-2018 

Ιαλ.-επ. 

2018 

Ιαλ.-επ. 

2019 

Μεηαβνιή  

9κελν 2018-19 

Δμαγσγέο Διιάδνο 2,056 2,143 4,2% 1,611 1,701 5,59% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 5,278 5,805 10,0% 4,283 4,663 8,88% 
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Όγθνο Δκπνξίνπ 7,334 7,948 8,4% 5,894 6,364 7,98% 

Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Διιάδνο -3,222 -3,663 13,7% -2,672 -2,962 10,86% 

Βαζκφο Κάιπςεο Δηζαγσγψλ απφ Δμαγσγέο (%) 39,0% 36,9% -- 37,61% 36,48% -- 

πιελ νξπθηψλ θαπζίκσλ 
  

     

Δμαγσγέο Διιάδνο 1,983 2,034 2,6% 1,525 1,621 6,32 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 5,253 5,775 9,9% 4,261 4,632 8,69% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 7,236 7,810 7,9% 5,786 6,253 8,07% 

Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Διιάδνο -3,270 -3,741 13,7% 2,736 3,010 10,01% 

Βαζκφο Κάιπςεο Δηζαγσγψλ απφ Δμαγσγέο (%) 37,8% 35,2% 
 

35,79% 35,01%  

Πεγή: EUROSTAT/ΔΛ.ΣΑΣ, Ννέκβξηνο 2019 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

*ηνηρεία 2019 πξνζσξηλά 

 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία ην 2018, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 4,2%, δηακνξθψζεθαλ ζην 

επίπεδν ησλ €2,143 δηο, έλαληη €2,056 δηο ην 2017 θαη €1,959 δηο ην 2016, ελψ νη ειιεληθέο 

εηζαγσγέο απφ Γεξκαλία ην ίδην έηνο αλαθνξάο, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 10%, αλήιζαλ ζε €5,805 

δηο, έλαληη €5,278 δηο ην 2017 θαη €4,905 δηο ην 2016. 

Ο φγθνο δηκεξνχο εκπνξίνπ ην 2018, ζεκείσζε αχμεζε 8,4% θαη αλήιζε ζε 7,947 δηο €, έλαληη 

€7,334 δηο ην 2017 θαη €6,864 δηο ην 2016. 

Σν Δκπνξηθφ Έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο ην 2018, δηεπξπλζέλ θαηά 13,7%, δηακνξθψζεθε 

ζην επίπεδν ησλ €3,663 δηο, έλαληη €3,222 δηο ην 2017 θαη €2,945 δηο ην 2016. 

Ο βαζκφο θάιπςεο εηζαγσγψλ δηα ησλ εμαγσγψλ ην 2018, κεηψζεθε ελ ζρέζεη κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο απφ 39,0% ζε 36,9%. 

Οη απμεηηθέο ηάζεηο ζην δηκεξέο εκπφξην Διιάδνο-Γεξκαλίαο επηβεβαηψζεθαλ θαη ην 9κελν Ιαλ.-

επ. 2019: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία, αλεξρφκελεο ζε €1,701 δηο, απμήζεθαλ θαηά 

5,59% έλαληη αληηζηνίρνπ δηαζηήκαηνο 2018, νη εηζαγσγέο απφ Γεξκαλία, σζηφζν, απμήζεθαλ κε 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο (8,88%), κε απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ηνπ Δκπνξηθνχ Ιζνδπγίνπ εηο βάξνο ηεο 

Διιάδνο λα απμεζεί θαηά 10,86% ελ ζρέζεη κε ην 2018. Σέινο, ν ζπλνιηθφο δηκεξήο φγθνο 

εκπνξίνπ απμήζεθε θαηά 7,98% κεηαμχ Ιαλ.-επη. 2019, αλεξρφκελνο ζε €6,364δηο, έλαληη €5,894 

δηο ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ παξειζφληνο έηνπο. 

Σν 2018 ε Γεξκαλία θαηείρε ην κεγαιχηεξν κεξίδην επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο καο, ήηνη 8,97% θαη 10,5% αληηζηνίρσο. Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο, ε 

Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ηε 2
ε
 ζέζε κε κεξίδην 6,4%, κεηά ηελ Ιηαιία, ε νπνία απνξξνθά ην 

10,4% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. 

Απφ ηελ νπηηθή πιεπξά ηεο Γεξκαλίαο θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο DESTATIS, ε Διιάδα απεηέιεζε ην 2018 ηνλ 38
ν
 εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο, σο πξνο ην 

ζθέινο ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €5,74 δηο, ελψ σο πξνο ην ζθέινο ησλ 

γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ, ε Διιάδα θαηεηάγε ζηελ 50
ε
 ζέζε, θαζψο νη γεξκαληθέο εηζαγσγέο 

πξντφλησλ απφ ηε Διιάδα αλήιζαλ ζε €1,97 δηο. 

Η ζχλζεζε θαη δηαζηξσκάησζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία θπξηαξρείηαη απφ 

πξντφληα ησλ θιάδσλ εληάζεσο εξγαζίαο θαη ρακειήο ελ γέλεη πξνζηηζέκελεο αμίαο, ελ αληηζέζεη 

κε ηε δνκή ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, φπνπ δεζπφδνπλ πξντφληα θιάδσλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, γεγνλφο ην νπνίν αληαλαθιάηαη ζην δηεπξπκέλν εκπνξηθφ έιιεηκκα 

εηο βάξνο ηεο Διιάδνο. 

3. Άκεζεο Δπελδχζεηο 

3.1 Άκεζεο Γεξκαληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα 

Οη γεξκαληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηε ρψξα καο ην 2017 θαηέγξαςαλ αχμεζε, ε νπνία αλήιζε ζε 

€5,97 δηο, έλαληη €4,95 δηο ην 2016. Καηφπηλ ηνχηνπ, ην 2017 ε Γεξκαλία θαηεηάγε εθ λένπ ζηελ 

1
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ΑΞΔ ζηε ρψξα καο, κε κεξίδην 22% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ (stocks). Αθνινχζεζαλ Λνπμεκβνχξγν (€5,72 δηο), 

Οιιαλδία (€5,08 δηο) θιπ. 
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Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα αλά ρψξα πξνέιεπζεο 2015-2017 (εθαη. Δπξψ) 

 
πλνιηθά θεθάιαηα (in terms of stocks) ηέινο έηνπο αλαθνξάο 

α/α 

Υώπερ πποέλεςζηρ 2015 2016 2017 
Μεηαβνιή 

2017/16 

Μεξίδην επί 

ζπλφινπ 

ΑΞΔ 2017 

1 Γεπμανία 5.106,0 4.958,1 5.976,3 20,5% 22,0% 

2 Λοςξεμβούπγο 4.378,0 5.345,6 5.728,7 7,2% 21,1% 

3 Ολλανδία 4.574,7 4.757,3 5.086,8 6,9% 18,8% 

4 Δλβεηία 1.636,2 1.829,8 2.819,3 54,1% 10,4% 

6 Γαλλία 1.892,1 1.389,0 1.485,9 7,0% 5,5% 

7 Βέλγιο 1.300,5 1.375,6 1.274,5 -7,3% 4,7% 

8 Ιηαλία 845,0 971,8 1.000,2 2,9% 3,7% 

9 Ιζπανία 767,4 776,6 852,0 9,7% 3,1% 

10 ΗΠΑ 733,0 541,0 812,5 50,2% 3,0% 

11 Αςζηπία 234,4 333,7 410,0 22,9% 1,5% 

12 Ιπλανδία 345,6 389,5 407,2 4,5% 1,5% 

13 Ην. Βαζίλειο 314,3 101,0 230,2 127,9% 0,8% 

14 Γανία 82,4 82,1 153,1 86,4% 0,6% 

15 οςηδία 98,3 96,0 108,0 12,5% 0,4% 

16 ΗΑΔ 83,4 137,5 -12,3 -108,9% 0,0% 

17 Κύππορ -2.281,8 -1.935,6 -1.643,1 -15,1% -6,1% 

 Λοιπέρ σώπερ 2.009,8 2.203,0 2.439,5 10,7% 9,0% 

 ΤΝΟΛΟ 22.119,3 23.352,1 27.129,0 16,2% 100,0% 

Πεγή: Τπάπεδα ηερ Ελλάδορ, Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
 

3.2 Άκεζεο Διιεληθέο Δπελδχζεηο ζηε Γεξκαλία 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, ην απφζεκα ησλ ειιεληθψλ Άκεζσλ 

Δπελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ in terms of stocks ηελ 31.12.2017, κεησζέλ θαηά 5,53% έλαληη 2016, 

δηεκνξθψζε ζην επίπεδν ησλ €16,1 δηο. Δμ απηψλ, ην απφζεκα ησλ ειιεληθψλ Άκεζσλ 

Δπελδχζεσλ ζηε Γεξκαλία ην 2017, ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,08%, αλήιζε ζε €218,1 εθαη., έλαληη 

€220,4 εθαη. ην 2016. Οη ειιεληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηε Γεξκαλία, ζε φξνπο απνζέκαηνο, 

απμήζεθαλ ην δηάζηεκα 2001-2012 απφ €154 εθαη. ην 2001 ζε €413,4 ην 2012. Σελ επφκελε 

δηεηία ζα ππνζηνχλ θαζίδεζε θάησ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 2002, ελψ απφ ην 2014 θαη εθεμήο 

επαλέξρνληαη θαη πάιη ζε αλνδηθή πνξεία. 

Σν δηαρξνληθά ρακειφ επίπεδν ησλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζηε Γεξκαλία, ζε φξνπο ζπλνιηθνχ 

επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, απνδίδεηαη ελαξγψο δηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαησηέξσ Πίλαθα. Σν 2017 

ε Γεξκαλία, κε κεξίδην 1,35% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ, θαηέιαβε ηελ 

11
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο ειιεληθψλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (έλαληη 12

εο
 ζέζεο ην 

2016). Οη ειιεληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηε Γεξκαλία ππνιείπνληαη αηζζεηά, φρη κφλνλ εθείλσλ 

πξνο γεηηνληθέο ρψξεο (Κχπξν, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, εξβία), νη νπνίεο απνηεινχλ δηαρξνληθά 

ρψξεο-ππνδνρήο κεγάινπ κεξηδίνπ ειιεληθψλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ 

θαηεπζχλνληαη πξνο Οιιαλδία, Απζηξία, ΗΠΑ, Υφλγθ-Κφλγθ θαη ινηπέο ρψξεο. 
 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ αλά ρψξα ππνδνρήο 2015-2017 (εθαη. Δπξψ) 

 
πλνιηθά θεθάιαηα (in terms of stocks) ηέινο έηνπο αλαθνξάο 

α/α Υώπερ Τποδοσήρ 2015 2016 2017 Μεηαβνιή 2016/17 

Μεξίδην 

επί 

ζπλφινπ 

ΞΑΔ 

2017 

1 Κύππορ 4.992,7 4.269,9 4.215,7 -1,27% 26,12% 

2 ΗΠΑ 1.969,2 2.220,3 2.119,0 -4,56% 13,13% 

3 Ολλανδία 1.962,9 1.929,6 1.966,9 1,93% 12,19% 

4 Υόνγκ-Κόνγκ 1.175,7 1.729,9 1.931,1 11,63% 11,97% 

5 Ροςμανία 2.598,4 2.359,0 1.567,3 -33,56% 9,71% 

6 Βοςλγαπία 1.622,5 1.259,9 1.121,0 -11,03% 6,95% 

7 Αλβανία 931,7 879,0 770,1 -12,38% 4,77% 

8 Αςζηπία 632,4 593,5 593,9 0,07% 3,68% 
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9 επβία 902,4 683,3 468,2 -31,48% 2,90% 

10 Ιηαλία 490,3 322,3 345,4 7,19% 2,14% 

11 Γεπμανία 170,8 220,4 218,1 -1,08% 1,35% 

12 ΠΓΓΜ 383,8 193,4 194,1 0,36% 1,20% 

13 Σοςπκία 3.297,1 136,1 131,7 -3,23% 0,82% 

14 Ιζπανία 108,6 119,5 123,1 3,08% 0,76% 

15 Λοςξεμβούπγο 373,8 -182,7 -368,0 101,44% -2,28% 

16 Ηνωμένο Βαζίλειο -1.421,7 -1.188,7 -770,0 -35,23% -4,77% 

17 Λοιπέρ σώπερ 2.238,3 1.537,5 1.509,7 -1,81% 9,36% 

 
ΤΝΟΛΟ 22.428,8 17.082,2 16.137,4 -5,53% 100,00% 

Τπάπεδα ηερ Ελλάδορ, Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

4. Σνπξηζκφο – Σνπξηζηηθή Κίλεζε/Αθίμεηο 

Η ρψξα καο ζπγθαηαιέγεηαη δηαρξνληθά κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

γηα ηνπο Γεξκαλνχο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, ε αλνδηθή πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2018, κε ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ λα απμάλνληαη θαηά 9,6%, έλαληη 2017, κεηά 

ηελ επίζεο ηζρπξή αχμεζε ην 2017 (7,4% έλαληη 2016). 

Σν 2018 επεζθέθζεζαλ ηελ Διιάδα 4,38 εθαη. Γεξκαλνί ηνπξίζηεο, πεξίπνπ 675 ρηιηάδεο 

πεξηζζφηεξνη ελ ζρέζεη κε ην 2017 (+18,2%, αθίμεηο 2017: 3,7 εθαη.), ελψ γηα 2
ν
 ζπλαπηφ έηνο ε 

αχμεζε ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο απφ Γεξκαλία ππεξθέξαζε ην 18% (2017: +18,1% 

ελ ζπγθξίζεη κε 3,1 εθαη. αθίμεηο ην 2016). Με κεξίδην 13,2% (2017: 12,3%) επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Διιάδα, ε Γεξκαλία παξέκεηλε θαη ην 2018 ζηελ 1
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ πξνειεχζεσο επηζθεπηψλ ζηε ρψξα καο, αθνινπζνχκελε απφ: Ηλ. Βαζίιεην (8,9%), Ιηαιία 

(5,0%), Γαιιία (4,6%) θιπ. 
 

Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα, 2011-2018 

Υψξα 

Πξνέιεπζεο 
2016 2017 2018 

Μεηαβνιή 

2018/17 

% επί 

ζπλνιηθήο 

θίλεζεο 

Υψξεο ΔΔ-28 17.216,8 18.583,0 21.397,5 15,1% 64,7% 

Υψξεο δψλεο Δπξψ 8.934,9 9.863,4 11.436,4 15,9% 34,6% 

εκ ηων οποίων 
     

Γεπμανία 3.138,7 3.706,0 4.381,4 18,2% 13,2% 

Ιηαιία 1.386,9 1.441,3 1.667,1 15,7% 5,0% 

Γαιιία 1.313,5 1.419,8 1.524,0 7,3% 4,6% 

Ηλ. Βαζίιεην 2.894,7 3.002,0 2.942,8 -2,0% 8,9% 

ΗΠΑ 778,6 864,9 1.097,4 26,9% 3,3% 

Ρσζία 595,5 588,7 520,2 -11,6% 1,6% 

ΤΝΟΛΟ 28.070,8 30.161,0 33.072,2 9,6% 100,0% 

Πεγή: Τπάπεδα ηερ Ελλάδορ, Ιούνιορ 2019 – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ζηελ Διιάδα ην 2018, νη Γεξκαλνί ηαμηδηψηεο δαπάλεζαλ θαηά 

κέζν φξν €675,9 (2017: €688,8, -1,9%), θαηαιακβάλνληαο ηελ 7
ε
 ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε, 

πνζφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν ελ ζρέζεη κε κεζνζηαζκηθή δαπάλε ησλ επηζθεπηψλ απφ Απζηξαιία 

(1
ε
 ζέζε κε €1.123,8), Καλαδά (2

ε
 ζέζε κε €1.054,4), ΗΠΑ (3

ε
 ζέζε €947,7), αιιά θαη απφ 

Διβεηία (4
ε
 ζέζε κε €767,0), Απζηξία (5

ε
 ζέζε κε 698,0) θαη Βέιγην (6

ε
 ζέζε κε €680,7). 

 

 

 

 

Βεξνιίλν, Ννέκβξηνο 2019 


