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Δμέιημε θαη Αλάιπζε Βαζηθώλ Μαθξννηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ:  

ΠΙΝΑΚΑ 1 

  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 

Πιεζωξηζκόο (%) 0,5 1,8 1,9 

Αλεξγία (%) 6,1 5,7 5,2 

Δμαγωγέο αγαζώλ & ππεξεζηώλ (δηο €) 1.440,0 1.542,6 1.595,6 

Δηζαγωγέο αγαζώλ & ππεξεζηώλ (δηο €) 1.198,0 1.294,5 1.361,9 

Δμαγωγέο αγαζώλ (δηο €) 1.206,9 1.285,6 1.314,1 

Δηζαγωγέο αγαζώλ (δηο €) 954,8 1.043,7 1.068,0 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην (δηο €) 268,0 264,6 246,1 

Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ (δηο €) 241,9 232,0 203,0 

ΑΞΔ ζηελ Γεξκαλία (δηο €) 

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

ΑΞΔ Γεξκαλίαο ζε ππόινηπν θόζκν (δηο €) 

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

Γεκνζηνλνκηθό Ιζνδύγην (% ΑΔΠ) 0,8 1,2 1,7 

Γεκόζην 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 

 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνϊόλ (ΑΔΠ) 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία, ραξαθηεξηδόκελε ζπρλά θαη σο αηκνκεραλή ηεο Δπξώπεο, δηαηεξεί επί 

ζεηξά εηώλ ηελ θνξπθαία ζέζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ ζε όξνπο Αθαζαξίζηνπ Δζληθνύ 

Πξντόληνο, κε ην Ηλ. Βαζίιεην, ηελ Γαιιία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία λα αθνινπζνύλ, ελώ θαη ζε 

παγθόζκην επίπεδν δηαηήξεζε ηελ 4
ε
 ζέζε, κεηά από ΗΠΑ, Κίλα θαη Ιαπσλία. Σν 2018, σζηόζν, 

εκθάληζε ζεκεία θόπσζεο: Σν γεξκαληθό Αθαζάξηζην Δζληθό Πξντόλ (ηξέρνπζεο ηηκέο) απμήζεθε 

θαηά 1,5% ην 2018, ππνιεηπόκελν, ηόζνλ ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εηώλ 

(2016: 2,2%, 2017: 2,2%), όζνλ θαη ηνπ κέζνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ηεο ΔΔ (2,9%) θαη ηεο 

Δπξσδώλεο (1,9%) θαηά ην ίδην έηνο αλαθνξάο. 

Οη επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, ζε όξνπο ΑΔΠ, ήηαλ αζζεληθέο θαζ’ όιε ηελ 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, ελώ ην 3
ν
 ηξίκελν εκθάληζε ζπξξίθλσζε (-0,2%) γηα πξώηε θνξά κεηά ην 1

ν
 ηξίκελν 

2015. Σειηθώο, κεηά από εμίζνπ αζζεληθή αλάπηπμε θαηά ην 4
ν
 ηξίκελν (0,4%), δηακνξθώζεθε 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). 

ύκθσλα κε ηελ Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε ππνρώξεζε ηνπ ΑΔΠ ζε αξλεηηθό έδαθνο θαηά ην 

3
ν
 ηξίκελν 2018 απνδίδεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηηο επηδόζεηο ηνπ ηνκέα εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ, όπνπ 



νη εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κεηώζεθαλ θαηά 0,9%, έλαληη πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ, ελώ, 

αληηζέησο, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 1,3% ηαρύηεξα, παξάιιεια κε κία κηθξή θαηαγξαθείζα 

θάκςε 0,3% ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. 

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

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

έηνο, γεγνλόο αμηνζεκείσην γηα κηα ρώξα κε ηελ νηθνλνκηθή «σξηκόηεηα» ηεο Γεξκαλίαο. 

Μάιηζηα, θαίηνη ρακειόηεξεο, νη επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018 ππεξθέξαζαλ ηνλ 

κέζν όξν ξπζκώλ αλάπηπμεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ν νπνίνο αλήξρεην ζε 1,2%. 

πγθξηλόκελεο δηεζλώο, σζηόζν, νη επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018, ζεσξνύληαη 

κάιινλ αζζελείο, δεδνκέλνπ όηη ν ξπζκόο αλάπηπμεο 1,5% ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ ππνιείπεηαη, όρη 

κόλνλ ηνπ κέζνπ όξνπ αλάπηπμεο ΔΔ-28 (2,0%)/ΔΔ-27 (2,1%) θαη ηεο Δπξσδώλεο (1,9%)
1
, σο 

πξναλαθέξζεθε, αιιά θαη ησλ ηζρπξώλ νηθνλνκηώλ ηνπ θόζκνπ  ην 2018, ήηνη: Κίλαο (6,6%), ΗΠΑ 

(2,9%), Ν. Κνξέαο (2,7%), Ρσζίαο (2,3%) θαη Καλαδά (1,8%), ππεξηεξώληαο κόλνλ απηνύ ηεο 

Ιαπσλίαο (0,8%). 

Σελ κεγαιύηεξε ζπκβνιή ζηελ κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ έρεη, δηαρξνληθώο, ν ηνκέαο ηεο 

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

2017), ελώ ζηελ δεύηεξε ζέζε αλαξξηρήζεθαλ εθ λένπ νη Καηαζθεπέο (3,6%), έλαληη 2,2% θαη 5
ε
 

ζέζε ην 2017, αλαθηώληαο ηελ ζέζε πνπ θαηείραλ ην 2016 (2,8%). ηελ ηξίηε ζέζε ν ηνκέαο 

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

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

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

ζεκαζίαο γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, από 2,5% ην 2017 ζε 1,0% ην 2018, ελώ ζεκαληηθή 

ππνρώξεζε εγλώξηζαλ, ηόζνλ νη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο (πηώζε 0,9%), όζνλ θαη νη Λνηπέο Τπεξεζίεο 

(πηώζε 0,7%). Όπσο θαη ην 2017, ρακειή ζπκκεηνρή ζηελ κεγέζπλζε ηνπ γεξκαληθνύ ΑΔΠ 2018 

είραλ επίζεο θαη νη Υξεκαηνπηζησηηθέο & Αζθαιηζηηθέο Τπεξεζίεο, (2018: 0,6%, 2017: 0,0%, 

έλαληη ζπκκεηνρήο 2,5% ην 2016), ελώ επηηάζεθε πεξαηηέξσ ε αξλεηηθή αλαπηπμηαθή ζπκβνιή ηνπ 

Αγξνηηθνύ-Κηελνηξνθηθνύ Κιάδνπ, από -0,7% ην 2017, ζε -1,5% ην 2018 (2016: +0,3%).  

Αύμεζε ζεκείσζε επίζεο θαη ην θαηά Κεθαιήλ Δηζόδεκα (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο), από €37.650 ην 

2017 ζε €40.883 ην 2018 (+3,1%). 

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

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

δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Γεξκαλώλ θαη ζηελ ζηηβαξή θαηαλαισηηθή εκπηζηνζύλε, ιόγσ 

πςειώλ ακνηβώλ θαη ζεηηθώλ πξννπηηθώλ ζηελ αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία γεληθόηεξα. 

 Η αύμεζε ησλ εμαγσγώλ (πξντόληα & ππεξεζίεο: +3,5%, πξντόληα: +3,5%, ππεξεζίεο: +3,3%) 

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

 Η δηαηήξεζε πςεινύ Δκπνξηθνύ Πιενλάζκαηνο, ην νπνίν ην 2018  δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν 

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

 Η ζεκαληηθή αύμεζε, ηόζνλ ησλ δεκνζίσλ επελδύζεσλ θαηά 7,7%, όζνλ θαη ησλ ηδησηηθώλ 

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

εγθαηαζηάζεηο λα απμάλνληαη θαηά 3,0%, αληηζηνίρσο, έλαληη 2017, ελώ νη ινηπέο επελδύζεηο 

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

 Η αύμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 562 ρηι. ή 1,5%, δηακνξθώλνληαο ην ζπλνιηθό εξγαηηθό 

δπλακηθό ζε 44,8 εθαη., έλαληη 44,3 εθαη. απαζρνινύκελσλ ην 2017 θαη 43,5 εθαη. ην 2016. 

 Σν δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα-ξεθόξ, ύςνπο €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. 

Η εμέιημε ησλ Βαζηθώλ Γεηθηώλ ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο απνδίδεηαη δηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αθνινύζσλ Πηλάθσλ 2 θαη 3. 

                                                 
1 Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Απξίιηνο 2019 



Δμέιημε Βαζηθώλ Μεγεζώλ θαη ρεκαηηζκόο ΑΔΠ Γεξκαλίαο 2016-2018: 

 ΠΙΝΑΚΑ 2 
 

(δις Εσρώ) 2016 2017 2018 

ΑΔΠ 3.132,6 3.263,4 3.388,3 

Ιδηωηηθή Καηαλάιωζε 1.674,0 1.735,0 1.777,5 

Κξαηηθέο Γαπάλεο 615,4 637,9 663,1 

Αθαζάξηζηεο Δπελδύζεηο ζε Πάγην Κεθάιαην 630,3  663,1  705,7 

- Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 

 

204,4 

 

214,6 

 

226,ν 

 

- Πάγηεο εγθαηαζηάζεηο 309,4 323,0 352,6 

Δμαγωγέο πξνϊόληωλ & ππεξεζηώλ 1.441,4 1.541,5 1.595,6 

Δηζαγωγέο πξνϊόληωλ &ππεξεζηώλ 1.202,6 1.294,3 1.361,9 
Πεγή: Ομοζπονδιακή Σηαηιζηική Υπεπεζία(Destatis), Ιούν. 2019, Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

 

πκβνιή ηνκέωλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ζε δηακόξθωζε Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, 2016-

2018: ΠΙΝΑΚΑ 3 
 

(δηο Δπξώ) 2016 2017 2018 
Μεηαβνιή 

2018/2017 (%) 

πλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε Αμία  
(ζε ηπέσοςζερ ηιμέρ) 

2.847,7 2.954,7 3.055,3  3,4 

Γεωξγία, Γαζνπνλία, Αιηεία 17,4 20,7 22,9  -10,1 

Μεηαπνίεζε (ρωξίο θαηαζθεπέο) 728,6 755,1 788,3 2,0 

Βιομεσανία 648,9 674,3 707,4  2,5 

Καηαζκεςέρ 134,9 145,5 160,7 11,4 

Δκπόξην, Ξελνδνρεία, Μεηαθνξέο  454,0 474,6 496,3  3,7 

Πιεξνθνξίεο & Δπηθνηλωλία 134,3 138,5 144,1 5,0 

Υξεκαηννηθνλνκ.&Αζθαιηζηηθ. 

Τπεξεζίεο 
111,4 111,1 112,6 -0,7 

Κηεκαηνκεζηηηθέο Τπεξεζίεο 308,9 317,4 325,1 2,8 

Τπεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο 312,6 323,2 330,5 3,5 

Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Δθπαίδεπζε, Τγεία 514,6 536,2 554,9 4,4 

Λνηπέο Τπεξεζίεο 115,1 118,8 119,9 2,8 
Πεγή: Ομοζπονδιακή Σηαηιζηική Υπεπεζία(Destatis), Ιούν. 2019, Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηερ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ απνηππώλεηαη ελαξγώο ε ζεκαληηθή ζπκβνιή, αθ’ ελόο ηνπ 

κεηαπνηεηηθνύ θαη βηνκεραληθνύ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο (ζπκκεηνρή 25,8% επί ηεο 

ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο πξνζηηζεκέλεο αμίαο πνπ παξήγαγε ε γεξκαληθή νηθνλνκία ην 2018), αιιά 

αθ’ εηέξνπ θαη ε δηαξθώο δηεπξπλόκελε ζπκβνιή ησλ ππεξεζηώλ ζε όινπο ηνπο επί κέξνπο ηνκείο 

ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέσο ηεο νηθνλνκίαο (ζπκκεηνρή 68,2% επί ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ην 2018). 
 


