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Γενική Δπιζκόπηζη 

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

εζληθή νηθνλνκία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 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 ζπγθξηηηθά κηθξή 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 έλαην 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 ζηελ 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 ζηνλ 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 απφ ηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα ιάβεη κέηξα, ήδε απφ ηνλ Μάξηην 2014, 

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

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 ηελ δηαθαηλνκέλε απεηιή εληζρχζεσο ηνπ 

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



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 ηελ 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 απνδπλάκσζή ηνπ 

επέδξαζαλ επσθειψο επί ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ θαη νδήγεζαλ ζπλαθψο ζηελ αχμεζε ηνπ 

εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν 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 ζηελ 

Γεξκαλία, πξνβιέπνληαη επί πιένλ δεκφζηεο επελδχζεηο χςνπο 48,0 δηο Δπξψ, απφ ην πιεφλαζκα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ ηεηξαεηία 2018-2021, κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ  λα 

θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: 

Δπενδύζεις/Γημόζιες Γαπάνες: Δσρώ 

πληαμηνδνηηθφ (αύξηζη ζςνηάξεων για μηηέπερ, διαηήπηζη επιπέδος ζςνηάξεων κ. ά.) 12,0 δηο 

Γαπάλεο γηα ηελ νηθνγέλεηα (επιδόμαηα ηέκνων, ολοήμεπα ζσολεία, δημόζια νηπιαγωγεία κ.ά.) 10,0 δηο 

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

Αγνξά εξγαζίαο (επιμόπθωζη, επανένηαξη ανέπγων κ.ά.) 5,4 δηο 

Καηνηθία θαη ζηέγε (δημόζιερ καηοικίερ, επιδόηηζη 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, 

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 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. 

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

γεξκαληθνχ εκπνξίνπ, απφηνθν ηεο εγθαζηδξχζεσο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Αγνξάο ην 1993, 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, σο επίζεο ν ζρεκαηηζκφο πιενλαζκάησλ επί ζεηξά εηψλ, ζην Δκπνξηθφ 

Ιζνδχγην ηεο Γεξκαλίαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο-κέιε ΔΔ. 

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. 

Σν 82,54% ηνπ ζπλφινπ ησλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (FDI) χςνπο €740,6 δηο  (in terms of 

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

Αληηζηνίρσο, ην 62,53% 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 ην2018, ζχκθσλα κε ηελ απφ 16/10/2018 έθζεζε ηνπ 

Παγκόζμιος Οικονομικού 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 ζηελ 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 ζηελ 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 αηζζεηή άλνδν ην 2018 θαη 

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


