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ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

1. Κρατικός Προϋπολογισμός - Γημόσιο Υρέος 

Η Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε αθνινπζώληαο, ηα ηειεπηαία έηε ζηαζεξή πνιηηηθή 

απνζθνπνύζα ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ θαη παξάιιεια ζηελ αύμεζε ησλ 

δεκνζίσλ εζόδσλ, θαηόξζσζε λα επηηύρεη εθ λένπ ην 2017 απμεκέλν δεκνζηνλνκηθό 

πιεόλαζκα 1,2%, έλαληη 0,8% ην 2016 θαη 0,6% ην 2015. 

Σπγθεθξηκέλα, ην 2017 ηα έζνδα αλήιζαλ ζε 1.474,0 δηο Επξώ (+4,2% έλαληη 2016), ελώ νη 

θξαηηθέο δαπάλεο ζε 1.436,7 δηο Επξώ (+3,4% έλαληη 2016), δεκηνπξγώληαο Δεκνζηνλνκηθό 

Πιεόλαζκα 38,4 δηο Επξώ ή 1,2% ηνπ ΑΕΠ, έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, εκθαλίδνληαο 

δηόγθσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 49,4% ζε ζρέζε κε ην 2016 (πιεόλαζκα €25,7 

δηο ή 0,8% επί ηνπ ΑΕΠ). Σεκαληηθόηεξε πεγή θξαηηθώλ εζόδσλ απνηεινύλ δηαρξνληθά νη 

θόξνη, νη εηζπξάμεηο ησλ νπνίσλ ην 2017 ππνινγίδνληαη ζε 764,1 δηο Επξώ, απμεκέλνη θαηά 

4,5% έλαληη 2016 (731,2 δηο Επξώ), αληηθαηνπηξίδνληαο απμήζεηο ζρεδόλ ζε όιεο ηηο επί 

κέξνπο θαηεγνξίεο, όπσο έζνδα από: θνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ (+6,0%), 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%). Σην ζθέινο ησλ δαπαλώλ, ην κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ 

Δεκνζίνπ απμήζεθε θαηά 4,3%, ζπλεπεία λέσλ πξνζιήςεσλ, αιιά 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%). 

Τν Δεκόζην Χξένο κεηώζεθε πεξαηηέξσ ην 2017 θαη δηακνξθώζεθε ζην 64,8% επί ηνπ ΑΕΠ 

(2016: 68,1%, 2015: 70,9% ην 2015, 2014: 74,6%), παξακέλνληαο όκσο ζε επίπεδα άλσ ηεο 

δηα ηεο Σπλζήθεο Μάαζηξηρη θαζνξηδνκέλεο νξνθήο ηνπ 60% επί ηνπ ΑΕΠ. Τνηνπηνηξόπσο, 

ε δέζκεπζε ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο λα κεηώζεη ην Δεκόζην Χξένο ην 2017 ζην 69% επί 

ηνπ γεξκαληθνύ ΑΕΠ, έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ήδε ην 2016. 

 


