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Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

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 εληεχζελ, 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, θαηά ην 

δεθάκελν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2018 (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 
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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 θαινθαίξη 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 θαπζίκσλ θαη ε ζρεηηθή απνδπλάκσζε ηνπ Δπξψ, 

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

πιενλάζκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη ζπλαθψο φηη, ζηελ «θπβεξλεηηθή ζπκθσλία» (Koalitionsvertrag) ηεο 

7
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2018, ηνπ λένπ Κπβεξλεηηθνχ πλαζπηζκνχ ζηελ Γεξκαλία (CDU/CSU θαη SPD), 

πξνβιέπνληαη επί πιένλ δεκφζηεο επελδχζεηο χςνπο €48,0 δηο, απφ ην πιεφλαζκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία, κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ λα θαηαλέκεηαη σο 

αθνινχζσο: 

Δπελδχζεηο/Γεκφζηεο Γαπάλεο: Δπξψ 

 πληαμηνδνηηθφ (αύμεζε ζπληάμεωλ γηα κεηέξεο, δηαηήξεζε επηπέδνπ ζπληάμεωλ θ. ά.) 12,0 δηο 

 Γαπάλεο γηα ηελ νηθνγέλεηα (επηδόκαηα ηέθλωλ, νινήκεξα ζρνιεία, δεκόζηα λεπηαγωγεία θ.ά.) 10,0 δηο 

 Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο (κέζω ηωλ Οκνζπ. Κξαηηδίωλ θαη ηωλ Γήκωλ) 9,0 δηο 

 Αγνξά εξγαζίαο (επηκόξθωζε, επαλέληαμε αλέξγωλ θ.ά.) 5,4 δηο 

 Καηνηθία θαη ζηέγε (δεκόζηεο θαηνηθίεο, επηδόηεζε ελνηθίνπ θ. 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. 

Η αμία ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ αγαζψλ ην 2018 (πξνζσξηλά ζηνηρεία, εθηίκεζε), ζεκεηψλνληαο 

πεξαηηέξσ αχμεζε 3,5% έλαληη 2017, δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ €1,31 ηξηο, ελψ νη γεξκαληθέο 

εηζαγσγέο, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 6,3% έλαληη 2017, αλήιζαλ ζε €1,07 ηξηο, 

παξακέλνληαο άλσ ηνπ €1 ηξηο γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο.  

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. 

Γηαρξνληθψο, κνριφ αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, νη 

δεκφζηεο δαπάλεο θαη νη επελδχζεηο. Γεκφζηα θαη ηδησηηθή δαπάλε, θαηαγξάθνπζεο, απφ θνηλνχ, 

αχμεζε 2,9%, αλήιζαλ, ην 2018, ζην επίπεδν ησλ €2.440,5 δηο, έλαληη €2.371,0 δηο ην 2017 θαη 

€2.291,0 δηο ην 2016. Θεηηθέο επηδφζεηο ζεκείσζε ε δεκφζηα δαπάλε, θαζψο ε αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ πξνζέγγηζε ην 3,8% θαη αλήιζε ζε €663,1 δηο, έλαληη €638,9 δηο ην 2017 θαη 

€615,5 δηο ην 2016, ελψ αληηζηνίρσο αχμεζε 2,6% θαηέγξαςε θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, 

αλειζνχζα ζε €1.777,5 δηο, έλαληη 1.732,2 δηο ην 2017 θαη €1.675,6 δηο ην 2016. Οη ηδησηηθέο θαη 
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δεκφζηεο επελδχζεηο θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή αχμεζε 6,0% θαη αλήιζαλ ζε €705,7 δηο, έλαληη 

€665,7 δηο, ην 2017 θαη €634,0 δηο ην 2016. 

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

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 1,9%, έλαληη 1,8% ην 2017. 

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

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

απφ ην 2013 θαη εληεχζελ, θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

1. ΑΔΠ – Αλάπηπμε – Πξνβιέςεηο 2019 

ΠΗΝΑΚΑ 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 (€) 37.866 39.650 40.883 

Πιεζσξηζκφο (%) 0,5 1,8 1,9 

Αλεξγία (%) 6,1 5,7 5,2 

Δμαγσγέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ (δηο €) 1.440,0 1.542,6 1.595,7 

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 Ηζνδχγην (δηο €) 268,0 264,6 246,1 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ (δηο €) 241,9 232,0 203,0
*
 

ΑΞΔ ζηελ Γεξκαλία (δηο €) (in terms of stocks ηέινο 

έηνπο αλαθνξάο 31.12) 
686,3 --- --- 

ΑΞΔ Γεξκαλίαο ζε ππφινηπν θφζκν (δηο €) (in terms 

of stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12) 
1.093,8 --- --- 

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

Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ) 70,9 68,1 60,1 

πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα (δηο €) 33,4 35,0 --- 

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Κεληξηθή Τξάπεδα (Deutsche Bundesbank), Σηαηηζηηθή Υπεξεζία(Destatis) – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο 
Διιάδνο ζην Βεξνιίλν, Μάηνο 2017 

*ζηνηρεία δεθακήλνπ (Ιαλνπάξηνο-Οθηψβξηνο 2018) 

1.1 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) θαη αλάπηπμε 

Η γεξκαληθή νηθνλνκία 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 ηηο ΗΠΑ, Κίλα 

θαη Ιαπσλία. 

Σν γεξκαληθφ ΑΔΠ θαηέγξαςε αχμεζε, θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 2018 (Q1: 0,4%, Q2: 0,5%), ην 

ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο σζηφζν, ζπξξηθλψζεθε θαηά 0,2%
1
, γηα πξψηε θνξά, κάιηζηα, κεηά ην 

πξψην ηξίκελν 2015. Σειηθψο, ην ΑΔΠ (ηξέρνπζεο ηηκέο) δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ €3.388,2 

δηο, απμεκέλν θαηά 1,5%
2
 έλαληη 2017 (€3.263,4 δηο), παξακέλνληαο ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

χκθσλα κε ηελ Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε ππνρψξεζε θαηά ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ έηνπο 

απνδίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ 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 κηθξή ππνρψξεζε, θαηά ην 3
ν
 ηξίκελν θαη ηελ ζρεηηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ ην 2018, κε 1,5%, έλαληη ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο 2017 θαη 2016 (2,2% 

ακθφηεξα), 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. 

                                                           
1
 ε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν, ζηνηρεία απνπιεζσξηζκέλα, επνρηθά θαη εκεξνινγηαθά πξνζαξκνζκέλα 

2 Πξνζσξηλά ζηνηρεία. 
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πγθξηλφκελεο δηεζλψο, νη επηδφζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2018, ζεσξνχληαη κάιινλ 

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

κέζνπ φξνπ αλάπηπμεο ΔΔ-28 (2,1%)/ΔΔ-27 (2,2%) θαη ηεο Δπξσδψλεο (2,1%)
3
, αιιά θαη ησλ 

ηζρπξψλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ γηα ην 2018, ήηνη: Κίλαο (6,6%), ΗΠΑ (2,9%), Ν. Κνξέαο (2,8%), 

Καλαδά (2,1%) θαη Ρσζίαο (1,7%), ππεξηεξψληαο κφλν απηνχ ηεο Ιαπσλίαο (1,1%). 

Σελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ 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 ζηελ δεχηεξε ζέζε αλαξξηρήζεθαλ εθ λένπ νη Καηαζθεπέο (3,6%), έλαληη 2,2% θαη 5
ε
 

ζέζε ην 2017, αλαθηψληαο ηελ ζέζε πνπ θαηείραλ ην 2016 (2,8%). ηελ ηξίηε 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 ηελ 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 ζηελ 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 έηη πεξαηηέξσ κεηψζεθε ε αξλεηηθή αλαπηπμηαθή ζπκβνιή 

ηνπ Αγξνηηθνχ-Κηελνηξνθηθνχ Κιάδνπ, απφ -0,7% ην 2017, ζε -1,5% ην 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%). 

ηελ 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 ζηελ ζηηβαξή θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε, ιφγσ 

πςειψλ ακνηβψλ θαη ζεηηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ αγνξάο 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 δηο δηακνξθψζεθε ζην 

επίπεδν ησλ €246,1%, 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 €59,2 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, ε νπνία «ζεκαδεχηεθε» απφ ην πξψην 

ηξίκελν κε αξλεηηθνχο ξπζκνχο (3ν ηξίκελν 2018), κεηά απφ 13 ζπλαπηά ηξίκελα κεγέζπλζεο, ε 

γεξκαληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα παξακέλεη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά θαη ην 2019, εηδηθψο δε 

ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ φηη, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, νη επηδφζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο ζην θιείζηκν ηνπ 2018 (4ν ηξίκελν έηνπο) αλακέλεηαη λα επηζηξέςνπλ ζε ζεηηθφ 

έδαθνο. 

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

ζεηξάο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Ιλζηηηνχησλ, ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο γηα ην 2019, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ 1,8% (πξφβιεςε Οκνζπνλδηαθήο 

Κπβέξλεζεο) ή 1,9% (θνηλή πξφβιεςε ησλ 5 ζεκαληηθφηεξσλ γεξκαληθψλ Ιλζηηηνχησλ 

                                                           
3
 Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θζηλφπσξν 2018 
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Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ), έσο 1,1% (Ιλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ Μνλάρνπ/Ifo), κε ηνλ 

«εκπεηξηθφ» κέζν φξν ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ λα θηλείηαη πεξί ην 1,6%. 

Γξάθεκα 1: Πξνβιέςεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ/Ηλζηηηνχησλ γηα ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο 2019 

 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 
 

Όπσο ην 2018, θηλεηήξην κνριφ ηεο αλάπηπμεο θαη ην 2019 αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ, ηφζνλ ε 

άλνδνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ε νπνία ππνδαπιίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηελ άλνδν ηνπ κηζζψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, φζνλ θαη ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ, ε νπνία ππνθηλείηαη απφ ηελ άλνδν ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

δήηεζεο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά. Πεξαηηέξσ ψζεζε αλακέλεηαη λα πξνζηεζεί θαη απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε αδηάιεηπηα αλνδηθή πνξεία ηεο νπνίαο επί δσδεθαεηία θαη πιένλ, νδεγεί ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ην «γεξκαληθφ εξγαζηαθφ ζαχκα». 

Δπλντθφ δηαγξάθεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο θαη ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ πεξηβάιινλ, κε 

ζεηηθά κελχκαηα απφ ηελ δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο ζε Δπξσδψλε θαη ΔΔ-28, ελψ, παξά ηηο 

εληάζεηο πνπ έρεη ππξνδνηήζεη ε αζηάζκεηε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο Ακεξηθαληθήο Κπβέξλεζεο, κε 

ξνπή πξνο ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ, νη Δπξσ-Αηιαληηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο δελ έρνπλ δηαξξαγεί. 

Ωο θχξηεο πεγέο κειινληηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη, απφ πνιινχο 

εηδηθνχο: i. Οη πηζαλέο αλαηαξάμεηο κίαο «άηαθηεο» απνρψξεζεο ηνπ Ηλ. Βαζηιείνπ απφ ηελ ΔΔ 

(Brexit), ii. Η επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο Κίλαο, δεχηεξεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίαο 

ηνπ θφζκνπ θαη θηλεηήξηνο δχλακε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη iii. Η 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 επίπεδν «πιήξνπο εμαληιήζεσο 

ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ» (full capacity) εγθπκνλεί, δπλεηηθά, θίλδπλν «ππεξζέξκαλζεο», ν 

νπνίνο ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε πθεζηαθή «δηφξζσζε». 

Δληφο απηνχ ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 

2019, παξακέλνπλ ζεηηθέο. 

2. Βαζηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ Γεξκαλίαο (ζηνηρεία 2016/17) 

Η ζχγθξηζε ησλ θαησηέξσ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αλά Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην (Πίλαθαο 

2) θαηαδεηθλχνπλ ηηο πθηζηάκελεο ζεκαληηθέο δεκνγξαθηθέο-εηζνδεκαηηθέο αληζνκέξεηεο κεηαμχ 

ησλ πξν ηεο γεξκαληθήο επαλέλσζεο ην 1990 γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο πξψελ Γπηηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο. 

Σν θαηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα ησλ, κεηά ηελ επαλέλσζε, 6 λέσλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά, έλαληη ησλ παιαηψλ, κε κφλε εμαίξεζε ην Βεξνιίλν, ην νπνίν, ιφγσ θαη ηεο 

απμεκέλεο βαξχηεηαο σο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο θαη θέληξνπ επξσπατθψλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ, αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Δπί πιένλ είλαη πξφδειν ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα λέα Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ ρακεινχ 
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ξπζκνχ γελλήζεσλ, αιιά θαη ηεο αλεξγίαο, ε νπνία βαίλεη κελ κεηνχκελε, αιιά παξακέλεη θαηά 

κέζν φξν ζε αξθεηά πςειφηεξν επίπεδν (7,6% ην 2017), έλαληη 5,9% ησλ παιαηψλ Οκνζπνλδηαθψλ 

Κξαηηδίσλ θαηά ην ίδην έηνο αλαθνξάο. 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑΚΩΝ ΚΡΑΣΗΓΗΩΝ* 

2016-2017** 

Οκνζπνλδηαθά 

Κξαηίδηα 

Πιεζπζκφο 

(2016) 

Απαζρφιεζε 

(2017) 

Αλεξγία 

(2017) 
ΑΔΠ 

Μεξίδην Δμαγσγψλ 

επί ΑΔΠ Κξαηηδίνπ 

(2017) 

 

ζε ρηιηάδεο ζε ρηιηάδεο % 

δηο € 

ηξέρ. ηηκέο 

(2017) 

Καηά Κεθαιήλ 

Δηζφδεκα 

ηξέρ. ηηκέο € 

(2016) 

Μεηαβνιή 

2016/2017 

ηξέρ. ηηκέο 

(%) 

% 

Ακβνχξγν 1.810 1.247 6,8 117,5 62.793 1,1 43,4 

Βάδε-Βπξη/ξγε 10.951 6.263 3,5 493,2 43.632 1,4 40,8 

Βαπαξία 12.930 7.540 3,2 594,4 44.215 2,1 32,3 

Βεξνιίλν 3.574 1.952 9,0 136,6 36.798 3,4 11,2 

Β. Ρελαλ.-Βεζηθ 17.890 9.423 7,4 691,5 37.416 2,2 27,7 

Βξαδεκβνχξγν 2.494 1.116 7,0 69,1 26.887 1,9 18,7 

Βξέκε 678 429 10,2 33,6 47.482 1,6 63,2 

Έζζε 6.213 3.434 5,0 279,0 43.496 2,5 22,3 

Θνπξηγγία 2.158 1.049 6,1 61,9 27.674 2,9 24,6 

Κ. αμνλία 7.945 4.065 5,8 287,9 34.812 6,1 30,6 

Μεθι.-Γ. Πνκεξαλία 1.610 750 8,6 42,7 25.454 1,7 16,8 

Ρελαλία-Παιαηηλάην 4.066 2.022 4,8 144,3 34.118 1,5 38,1 

ααξιάλδε 996 530 6,7 35,3 34.465 -0,3 47,1 

αμνλία 4.081 2.054 6,7 121,7 28.947 3,4 34,0 

αμνλία-Αλράιηε 2.236 1.010 8,4 60,6 26.364 2,3 25,5 

ιέζβηρ-Υφιζηατλ 2.881 1.400 6,0 93,3 31.294 2,7 24,2 

Νέα Κξαηίδηα 16.153 7.931 7,6 492,8 28.687 2,6 21,8 

Παιαηά Κξαηίδηα 66.360 36.353 5,9 2.770,4 41.372 2,09 32,5 

Γεξκαλία 82.521 44.284 6,4 3.263,3 38.180 2,5 39,2 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

*Πηζαλέο απνθιίζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

**αλαιόγωο δηαζεζηκόηεηαο 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην 2015-2017 αλά Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην 

Σν 2017 ν κεγαιχηεξνο φγθνο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ εμαθνινχζεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο, Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο θαη Βαπαξίαο, ηα 

νπνία απνηεινχλ θαη ηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο, παξνπζηάδνληαο 

δηαρξνληθά πνιχ πςειέο επηδφζεηο, ηφζνλ ζηηο εμαγσγέο ηειηθψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, φζνλ 

θαη ζηηο εηζαγσγέο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πξψησλ πιψλ, εκηηειψλ πξντφλησλ, ηδίσο εθ κέξνπο ηεο 

Β. Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο βηνκεραλίαο. Οη εμαγσγέο ησλ ηξηψλ απηψλ 

Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ ην 2016 απεηέιεζαλ ζρεδφλ ην ήκηζπ (45,7%) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ, νη δε εηζαγσγέο απηψλ αληηζηνίρσο ην 55,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ. 

Ο κηθξφηεξνο φγθνο εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην Μεθιεκβνχξγνπ-

Γπη. Πνκεξαλίαο. 

Η εμέιημε ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ησλ 16 Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ ηελ ηξηεηία 2015-2017, 

απνδίδεηαη δηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 3: 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

Δμσηεξηθφ Δκπφξην αλά Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην 2015-2017 (δηο Δπξψ) 

 δις Ευρώ 2015 2016 2017 

Κξαηίδηα Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 

Πνζνζηφ επί 

εμαγσγψλ 

Γεξκαλίαο 

Μεηαβνιή 

2016/17 
Δηζαγσγέο 

Πνζνζηφ 

επί 

εηζαγσγψλ 

Γεξκαλίαο 

Μεηαβνιή 

2016/17 

Όγθνο 

Δκπνξίν

π 

Β. Ρελαλία-

Βεζηθαιία 
180,9 209,7 179,1 206,7 191,5 19,0% 6,9% 228,4 22,7% 10,5% 419,8 

Bάδε-

Βπξηεκβέξγε 
196,0 155,7 190,7 161,1 201,2 19,9% 5,5% 170,7 17,0% 5,9% 371,9 

Βαπαξία 178,4 161,5 182,3 166,2 192,1 19,0% 5,4% 179,8 17,9% 8,2% 371,9 

Κάησ αμνλία 82,8 81,0 85,0 79,0 88,2 8,7% 3,8% 89,2 8,9% 12,9% 177,4 

Έζζε 60,0 83,3 58,4 86,2 62,3 6,2% 6,6% 93,6 9,3% 8,6% 155,9 

Ακβνχξγν 54,4 69,3 54,0 68,5 51,0 5,1% -5,6% 66,0 6,6% -3,7% 117,0 

Ρελαλία 

Παιαηηλάην 
51,3 34,2 52,4 34,5 55,0 5,4% 4,9% 40,4 4,0% 17,1% 95,4 

αμνλία 38,3 22,1 36,7 21,9 41,4 4,1% 12,9% 24,2 2,4% 10,4% 65,6 

ιέζβηρ- 19,6 20,5 20,1 20,8 22,6 2,2% 12,3% 20,8 2,1% 0,2% 43,4 
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Υφιζηατλ 

Bξέκε 17,8 13,6 19,9 13,3 21,2 2,1% 6,9% 14,4 1,4% 8,6% 35,7 

αμνλία-

Αλράιηε 
15,2 16,1 14,8 14,7 15,5 1,5% 4,8% 16,3 1,6% 10,5% 31,7 

ααξιάλδε 15,3 13,1 15,4 12,8 16,6 1,6% 8,0% 14,3 1,4% 11,5% 30,9 

Βξαδεκβνχξγν 14,2 16,5 13,2 15,5 12,9 1,3% -2,2% 17,3 1,7% 11,3% 30,2 

Βεξνιίλν 14,1 11,7 15,1 12,1 15,3 1,5% 1,3% 13,7 1,4% 12,9% 29,0 

Θνπξηγγία 13,5 9,3 14,3 9,9 15,2 1,5% 6,7% 10,4 1,0% 5,1% 25,6 

Μεθιεκβνχξγν-

Γπη. Πνκεξαλία 
8,0 5,4 7,1 5,4 7,2 0,7% 0,5% 6,3 0,6% 17,5% 13,5 

Νέα Κξαηίδηα 103,2 81,2 101,2 79,5 107,5 10,6% 6,2% 88,1 8,7% 10,8% 195,6 

Παιαηά Κξαηίδηα 856,5 841,9 857,3 849,2 901,7 89,2% 5,2% 917,6 91,3% 8,1% 1.819,4 

ΤΝΟΛΟ 1.193,6 954,7 1.203,8 960,3 1.279,0 
 

6,20% 1.041,0 
 

8,40% 2.320,0 

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Γεξκαλίαο (Destatis), -Μάξηηνο.2017, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

3. Γεκφζηα Οηθνλνκηθά – Πξνυπνινγηζκφο – Υξένο 

Ιδηαίηεξα ζεηηθέο ήηαλ νη εμειίμεηο θαη γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Γεξκαλίαο, ην 2018, παξά ηελ 

εμαζζέληζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο: Σν Γεκνζηνλνκηθφ Ιζνδχγην ηεο ρψξαο εκθάληζε 

πιεφλαζκα, γηα 5ν 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). 

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%).  

Γξάθεκα 2: Γεκνζηνλνκηθφ Ηζνδχγην 2010-2018 
(ωο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ - εηήζηα κεηαβνιή)  

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

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). 
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Γξάθεκα 3: πκβνιή ζηελ ζχλζεζε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Ηζνδπγίνπ, 2015-2018 
(ζε δηο Δπξώ - εηήζηα κεηαβνιή) 

 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Σν γεξκαληθφ δεκφζην 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 

θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 60,1% (2017: 63,9%,), κφιηο 0,1% άλσ ηηο 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. 



9 

Γξάθεκα 4: Πνξεία δεκφζησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, 2008-2018 
(ωο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ)  

 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

4. Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή ΔΚΣ – Οθέιε Γεξκαλίαο 

Γεξκαληθά θέξδε –ππνινγηζζέληα, ην 2016, ζε €28,0 δηο, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπαίν Κεληξηθφ 

Σξαπεδίηε θ. Mario Draghi (νκηιία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Γεξκαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2016 ζην Βεξνιίλν)-, πξνέθπςαλ, ιφγσ ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ρακειψλ επηηνθίσλ (αξλεηηθά επηηφθηα θαηαζέζεσλ 0,4% θαη κεδεληθά 0% 

επηηφθηα παξεκβάζεσο) θαη ηεο πνζνηηθήο ραιάξσζεο (QE) ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξαπέδεο 

(ΔΚΣ), γηα ηελ νπνία, ζεκεησηένλ, αληηδξά εληφλσο ε γεξκαληθή πιεπξά. Η ΔΚΣ, κε ηα 

αληηζπκβαηηθά κέηξα πνιηηηθήο πνπ έρεη εθαξκφζεη, ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσδψλε, ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, αιιά θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο κίαο λέαο Μεγάιεο Ύθεζεο. Η Γεξκαλία αληηδξά φκσο ζηελ 

πνιηηηθή ρακειψλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ θαη γηα άιινπο ιφγνπο: Σελ νθηαεηία 2008-2015 εηζέξεπζαλ 

ζηηο ηξάπεδεο, ιφγσ ηεο θξίζεσο, λέεο θαηαζέζεηο χςνπο €270,0 δηο, κε απνηέιεζκα ε ξεπζηφηεηα 

ησλ γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ λα εθηηλαρζεί. Με ηα κεδεληθά ή θαη αξλεηηθά επηηφθηα ηεο ΔΚΣ νη 

γεξκαληθέο ηξάπεδεο κεδελίδνπλ ή θαζηζηνχλ αξλεηηθά ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ, κε απνηέιεζκα νη 

θαηαζέηεο λα αλαδεηνχλ απνδφζεηο δηα ηνπνζεηήζεσλ ζε ακνηβαία θεθάιαηα ή ζε άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Παξάιιεια, ελψ ε Deutsche Bank εγθαιείηαη ιφγσ ηεξάζηηαο έθζεζεο ζε 

παξάγσγα κε βάζε ηελ κφριεπζε, ιεζκνλείηαη φηη νη θαηαζέηεο ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο, αλαδεηψληαο 

αζθαιέο θαηαθχγην, «ζηάζκεπζαλ» ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζηηο γεξκαληθέο ηξάπεδεο. Σελ ξεπζηφηεηα 

απηή ε Deutsche Bank, σο επίζεο θαη άιιεο γεξκαληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ρξεζηκνπνίεζε θαη γηα 

παξάγσγα. 

5. Αληαγσληζηηθφηεηα 

ε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ε Γεξκαλία ην 2018, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε “Global Competitive 

Index” ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum (WEF), παξέκεηλε ζηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, κεηά 

απφ ΗΠΑ θαη ηγθαπνχξε θαη αθνινπζνχκελε απφ Διβεηία, Ιαπσλία, Κάησ Υψξεο, Υνλγθ Κνλγθ 

θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σαπηφρξνλα, επηηπγράλεη ζεκαληηθέο επηδφζεηο θαη ζηνπο επί κέξνπο ηνκείο 

ηνπ Γείθηε, φπσο: 100/100 ζηελ Μαθξννηθνλνκηθή ηαζεξφηεηα (1
ε
 ζέζε ζηνλ θφζκν), 90/100 ζηηο 

Τπνδνκέο (7
ε
 ζέζε, κε 1

ε
 ηελ ηγθαπνχξε), 88/100 ζηελ Καηλνηνκηθφηεηα (1

ε
 ζέζε), 85/100 ζηηο 

Γεμηφηεηεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, κφιηο 31
ε
 ζηνλ θφζκν, σζηφζν, ζηελ Δλζσκάησζε ΣΠΔ 

(69/100). 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζπκβάιιεη κεηαμχ άιισλ ε δηαξθήο αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο, ε νπνία ηα ηειεπηαία έηε εληζρχεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία ζηελ Γεξκαλία. 
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6. Αγνξά Δξγαζίαο 

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

έηνπο, ε γεξκαληθή αγνξά εξγαζίαο δελ ειάηησζε «ηαρχηεηα» νχηε ην 2018, πξνζζέηνληαο 562.000 

λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ή 1,3% έλαληη 2017, ζπλερίδνληαο ηελ δπλακηθή ηεο πνξεία, κεηά ηελ 

κεγαιχηεξε εηήζηα άλνδν ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 

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

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 2018, αλήιζε ζε 44,8 εθαη. (2017: 44,3 εθαη.), ην πςειφηεξν 

θαηαγεγξακκέλν πνζνζηφ απαζρφιεζεο απφ Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990. Η απαζρφιεζε 

ζηελ Γεξκαλία θηλείηαη, πιένλ, αδηαιείπησο αλνδηθά επί δεθαηξία ζπλαπηά έηε. 

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

Αλεξγίαο
4
, 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 εληεχζελ, κε εμαίξεζε ην 

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

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

εθαη. ην 2005. 

7. Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ (Πιεζσξηζκφο) 

Σν 2018 ε κέζε αχμεζε ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηνχ, ζεκεηψλνληαο κηθξή άλνδν, 

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 1,9%, έλαληη 1,8% ην 2017. 

8. Δμσηεξηθφ Δκπφξην 

Δπηηπγράλνληαο ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ 1,5%, ην 2018, ε γεξκαληθή νηθνλνκία παξέκεηλε ζε 

ηξνρηά αλάπηπμεο γηα έλα αθφκε έηνο. Ο ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ, θαηαγξάθνληαο απφ ην 2010 θαη 

εληεχζελ ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηδφζεηο θαη ζεκεηψλνληαο ην 2018 εθ λένπ αχμεζε, θαηέηαμε ηελ 

Γεξκαλία ζηελ δεχηεξε κεηαμχ ησλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ ζέζε παγθνζκίσο, κεηά ηελ Κίλα, σο πξνο 

ην χςνο ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο. χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), ην πιεφλαζκα ηνπ Δκπνξηθνχ Ιζνδπγίνπ ηεο Γεξκαλίαο ην 2018 

αλήιζε ζε €246,1 δηο (εθηίκεζε), έλαληη €264,6 δηο ην 2017 θαη €268,0 δηο ην 2016) (ζηνηρεία 

Πίλαθα 4). 

ΠΗΝΑΚΑ 4 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 2016-2018 

Έηνο 
(διρ Εςπώ) 

2016 2017 2018 
Μεηαβνιή % 

2018/2017 

Δμαγσγέο 1.192,1 1.269,4 1.314,1 3,5 

Δηζαγσγέο 924,0 1.004,8 1.068,0  6,3 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην 268,0 264,6 246,1 -6,9 
Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία (Destatis), Ιαλνπάξηνο 2018, πξνζωξηλά ζηνηρεία - Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο Διιάδνο ζην 

Βεξνιίλν 
 

Η αμία ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ αγαζψλ ην 2018 (πξνζσξηλά ζηνηρεία, εθηίκεζε), ζεκεηψλνληαο 

πεξαηηέξσ αχμεζε 3,5% έλαληη 2017, δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ €1,31 ηξηο, ελψ νη γεξκαληθέο 

εηζαγσγέο, ην ίδην έηνο αλαθνξάο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 6,3% έλαληη 2017, αλήιζαλ ζε €1,07 ηξηο, 

παξακέλνληαο άλσ ηνπ €1 ηξηο γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ε αμία ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ 

πξντφλησλ ην δεθάκελν Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2018, αλήιζε ζε €1.105,3 δηο, απμεκέλε θαηά 

4,1% έλαληη εμαγσγψλ αμίαο €1.062,1 ην 2017, ελψ αχμεζε 6,6% θαηεγξάθε θαη ηηο εηζαγσγέο 

πξντφλησλ, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, απφ €856,5 δηο ζε €912,8 δηο. 

                                                           
4
 Γεληθφ πνζνζηφ αλεξγίαο 

5 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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Οη εμαγσγέο πξντφλησλ πξνο ρψξεο ΔΔ, ην δεθάκελν 2018, αλήιζαλ ζε €655,2 δηο, απμεκέλεο θαηά 

5,0%, κε ηηο εμαγσγέο πξνο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο λα απμάλνληαη θαηά 5,8%, θηάλνληαο ζε αμία ηα 

€413,9 δηο. Αληηζηνίρσο, νη εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο απμήζεθαλ θαηά 2,8%, ην ίδην δηάζηεκα 

(αμία: €450,1 δηο). Ωο εθ ηνχηνπ, ζρεδφλ 60% ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξντφλησλ απνξξνθάηαη 

απφ ηελ ΔΔ θαη 37,4% απφ ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. 

Αηζζεηή κείσζε θαηεγξάθε, ην δεθάκελν 2018, ζηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο αγαζψλ πξνο Σνπξθία (-

6,7%) θαη Ηλ. Βαζίιεην (-3,5%), ελψ νη εμαγσγέο πξνο ΗΠΑ, ηελ κεγαιχηεξε αγνξά γεξκαληθψλ 

πξντφλησλ παγθνζκίσο, απμήζεθαλ αζζελψο, θαηά 2,6%. 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ην δεθάκελν Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2018 ε γεξκαληθή νηθνλνκία 

απεξξφθεζε πξντφληα αμίαο €520,7 δηο απφ ρψξεο ΔΔ θαη €338,9 δηο απφ ρψξεο Δπξσδψλεο, 

απμεκέλα θαηά 7,1% θαη 7,8% αληηζηνίρσο, έλαληη Ιαλ.-Οθη. 2017. Καηά ην ίδην δηάζηεκα, νη 

εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο απμήζεθαλ θαηά 5,9%, αλεξρφκελεο ζε €392,1 δηο.  

εκεηψλεηαη φηη ην γεξκαληθφ Δμσηεξηθφ Δκπφξην, αλαπηχζζεηαη κε βαζκφ ζπγθέληξσζεο 75% 

πεξίπνπ, κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βνξείνπ Δπξψπεο. Η ζπγθέληξσζε απηή νθείιεηαη ζε 

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

αίηηα, φπσο ε δηεπθφιπλζε κεηαθνξψλ ιφγσ γεηηληάζεσο, ε δηακφξθσζε θνηλψλ θαηαλαισηηθψλ 

πξνηχπσλ, ε νκνηνγέλεηα αγνξψλ, ε 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 ε Γεξκαλία έρεη θνηλφ 

ηζηνξηθφ ππφβαζξν, ζην πξφζθαην φζν θαη ζην απψηεξν παξειζφλ. 

Οη κεγαιχηεξνη αγνξαζηέο γεξκαληθψλ εκπνξεπκάησλ, ην δεθάκελν Ιαλ.-Οθη. 2018 ήηαλ, θαηά 

ζεηξά: ΗΠΑ (€94,8 δηο), Γαιιία (€88,4 δηο), Κίλα (€77,6 δηο), Οιιαλδία (€76,5 δηο) θαη Ηλ. 

Βαζίιεην (€69,4 δηο), ελψ κεηαμχ ησλ 10 πξψησλ ρσξψλ-εηζαγσγέσλ γεξκαληθψλ πξντφλησλ 

ζπγθαηαιέγνληαη 7 θξάηε-κέιε ΔΔ28. Σν 80% πεξίπνπ ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

γεξκαληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ απνξξνθάηαη απφ ηελ Δληαία Αγνξά ΔΔ. 
 

Γξάθεκα 5: Οη 5 ζεκαληηθφηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο (Ηαλ.-Οθη. 2018) 

(δηο Δπξώ)  
 

 

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή (Destatis) 

Κπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, κεηαμχ ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ρψξεο ΔΔ, ην δεθάκελν 

2018, ήηαλ ηα νρήκαηα θαη ηα αληαιιαθηηθά θαη κέξε απηψλ, κε αμία €194,3 δηο, αθνινπζνχκελα 

απφ ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε αμία €160,8 δηο θαη ηα πξντφληα ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο, κε 

αμία €99,7 δηο. 

Η Γεξκαλία απεηέιεζε, ην 2017 (δηαζέζηκα ζηνηρεία), ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 εκπνξηθφ εηαίξν 17 ρσξψλ 

ΔΔ σο πξνο ην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ απηψλ, ήηνη ησλ Γαιιίαο, Διιάδνο, Ηλ. Βαζηιείνπ, 

Οπγγαξίαο, Σζερίαο, Ιζπαλίαο, ινβελίαο, ινβαθίαο, νπεδίαο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, 

Πνισλίαο, Απζηξίαο, Κξναηίαο, Ιηαιίαο, Φηλιαλδίαο, Γαλίαο, σο επίζεο ηνλ ππ’ αξηζκ. 1 εκπνξηθφ 

εηαίξν 17 ρσξψλ ΔΔ σο πξν ην ζθέινο ησλ εμαγσγψλ απηψλ, ήηνη ησλ Βειγίνπ, Γαιιίαο, 
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Οπγγαξίαο, Σζερίαο, ινβελίαο, ινβαθίαο, νπεδίαο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, Πνισλίαο, 

Απζηξίαο, Οιιαλδίαο, Μάιηαο, Λνπμεκβνχξγνπ, Ιηαιίαο, Φηλιαλδίαο, Γαλίαο, γεγνλφο ην νπνίν 

πξνδειψλεη ηελ δεζπφδνπζα γεξκαληθή ζέζε ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην, αιιά θαη ην ηζρπξφ 

πιέγκα ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ Γεξκαλίαο θαη ρσξψλ ΔΔ. 

Σν 11,2% πεξίπνπ ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ απνξξνθάηαη απφ ηα 8 θξάηε-κέιε ΔΔ ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κεηά ησλ νπνίσλ ην γεξκαληθφ εμαγσγηθφ εκπφξην, ζεκεησηένλ, 

θαηαγξάθεη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ελ ζρέζεη κε ηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο πξνο ηνλ 

ππφινηπν θφζκν.  

Οη 10 ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο, ην δηάζηεκα Ιαλ.-Οθη. 2018 κε θξηηήξην ην 

χςνο ηνπ δηκεξνχο φγθνπ εκπνξίνπ, θαηαηάζζνληαη σο αθνινχζσο: 

ΠΗΝΑΚΑ 5 
10 ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ - ΚΡΗΣΖΡΗΟ Ο ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ  

(δηο Δπξψ) 

 ΥΩΡΔ 
2018 

(Ηαλ.-Οθη.) 

Μεξίδην επί Όγθνπ 

Δκπνξίνπ Γεξκαλίαο (%) 

1. Κίλα 165,6 8,2 

2. Κάησ Υψξεο 158,2 7,8 

3. ΗΠΑ 148,9 7,4 

4. Γαιιία 142,7 7,1 

5. Ιηαιία 110,2 5,4 

6. Ηλσκέλν Βαζίιεην 100,3 5,0 

7. Πνισλία 98,7 4,9 

8. Απζηξία 90,6 4,5 

9. Διβεηία 84,0 4,2 

10. Σζερία 77,0 3,8 
Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Γεξκαλίαο (Destatis), Ιαλνπάξηνο 2018 - Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο Διιάδνο ζην 
Βεξνιίλν 

 

Η ζπλερήο δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο Γεξκαλίαο έλαληη ησλ ΗΠΑ (1
νο

 εηαίξνο 

απνξξφθεζεο γεξκαληθψλ εμαγσγψλ θαη 4
νο

 εηαίξνο ζηελ θαηάηαμε εηζαγσγψλ ζηελ Γεξκαλία) έρεη 

πξνθαιέζεη ηελ έληνλε ελφριεζε ησλ ΗΠΑ, εηδηθψο επί Πξνεδξίαο Trump, νη νπνίεο 

επαλεηιεκκέλσο αλαδεηθλχνπλ ην ζέκα ησλ γεξκαληθψλ εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ, σο παξάκεηξν 

δηαηάξαμεο ηζνξξνπίαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

πγθεθξηκέλα, ζην δεθάκελν Ιαλ.-Οθη. 2018 νη ΗΠΑ εηζήγαγαλ γεξκαληθά πξντφληα αμίαο €94,9 

δηο, αθνινπζνχκελεο απφ Γαιιία (€101,4 δηο), Κίλα (€77,6 δηο), Κάησ Υψξεο (€76,4 δηο) θαη Ηλ. 

Βαζίιεην (€69,4 δηο), ελψ εμήγαγαλ ζηελ Γεξκαλία αγαζά αμίαο €54,1 δηο, έλαληη €87,9 δηο ηεο 

Κίλαο (1
ε
 ζέζε), €81,8 δηο ησλ Κάησ Υσξψλ (2

ε
 ζέζε) θαη €54,4 δηο ηεο Γαιιίαο (3

ε
 ζέζε). 

Η Διιάδα, θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα, απεηέιεζε ηνλ 38
ν
 εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο, σο πξνο ην 

ζθέινο ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €4,8 δηο, ελψ σο πξνο ην ζθέινο ησλ 

γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ, ε Διιάδα θαηεηάγε ζηελ 50
ε
 ζέζε, κε εηζαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ 

αμίαο €1,7 δηο. Σν Δκπνξηθφ Ιζνδχγην, ζεκείσζε πιεφλαζκα ππέξ ηεο Γεξκαλίαο χςνπο €3,1 δηο. 

9. 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 2017, ε Γεξκαλία, κε κέζν θαηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα 44.769 Γνι. ΗΠΑ κεηθηά 

εηεζίσο, θαηέιαβε ηε 19
ε
 ζέζε παγθνζκίσο. 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 εηήζην εηζφδεκα, ην 2017 (δηαζέζηκα ζηνηρεία), χςνπο €64.567 ζεκεηψλεηαη 

ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηνπ Ακβνχξγνπ, αθνινπζνχκελν απφ ηα Κξαηίδηα Βξέκεο (€49.570) 
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θαη Βαπαξίαο (€45.810), ελψ ην ρακειφηεξν, θπκαηλφκελν πεξί ηα €26.560 εηεζίσο, θαηαγξάθεηαη 

ζην Κξαηίδην Μεθιεκβνχξγνπ-Γ. Πνκκεξαλίαο. 

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

Ηλσκέλσλ Δζλψλ, θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε
 ζέζε ζηνλ θφζκν (2

ε
 κεηαμχ ρσξψλ ΔΔ, κεηά ηελ 

Ιξιαλδία, ζηελ 4
ε
 ζέζε) ην 2017, ελψ ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank 

Group), κε θξηηήξην ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ζηνηρεία 2017), θαηαηάζζεηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε 

παγθνζκίσο, πξνεγνπκέλσλ ησλ ΗΠΑ, Κίλαο, Ιαπσλίαο θαη επνκέλσλ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

Ιλδίαο, Γαιιίαο, Βξαδηιίαο, Ιηαιίαο θιπ. 

Σν πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειή θνξνδηαθπγή θαη πεξηνξηζκέλεο 

θιίκαθαο δηαθζνξά.  

10. Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο (FDI) (ζηνηρεία 2016) 

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

ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο Σξαπέδεο, in terms of stocks ηελ 31.12.2016, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 2,25%, δηεκνξθψζε, ζην επίπεδν ηνπ €1.093,8 δηο (έλαληη €1.069,7 δηο ην 

2015 θαη €972,8 δηο ην 2014), εθ ησλ νπνίσλ €600,9 δηο ή 54,94% ηνπ ζπλφινπ ησλ παγθφζκησλ 

Άκεζσλ Γεξκαληθψλ Δπελδχζεσλ απεηέιεζε γεξκαληθή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο ΔΔ. 

Σνπ απνζέκαηνο δε απηνχ επηκεξηδνκέλνπ θαηά ην χςνο ησλ €403,7 δηο ή 36,91% επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο (Stock) ησλ παγθφζκησλ γεξκαληθψλ επελδχζεσλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.  

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

νκνίσο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαληθήο Σξαπέδεο, in terms of stocks ηελ 31.12.2016, 

θαηαγξάθνληαο αχμεζε 1,57%, δηεκνξθψζε ζην επίπεδν ησλ €686,3 δηο (έλαληη €675,7 δηο ην 2015 

θαη €672,4 δηο ην 2014), εθ ησλ νπνίσλ €507,0 δηο ή 73,87% ηνπ ζπλφινπ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ (FDI) ζηελ Γεξκαλία πξνήιζε απφ ρψξεο ΔΔ, φπνπ ηαλάπαιηλ 413,8 δηο ή 60,29% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (FDI) ζηελ Γεξκαλία, απεηέιεζε, ην 2016, απφζεκα 

επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. 

Β. ΓΗΜΔΡΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

1. Θεσμικό Πλαίσιο Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας - Συμφωνίες 

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, ε νπνία ηπγράλεη ζεκαηνθχιαθαο, 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). 
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 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 

θαζεζηψο αλαζεσξήζεσο. 

2. Γηκεξέο Δκπφξην  

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

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

ηνλ ζπλνιηθφ φγθν εκπνξίνπ, σζηφζν απφ ην 2011 θαη εληεχζελ έρεη ππνρσξήζεη ζηε δεχηεξε ζέζε 

κεηά ηελ Ιηαιία, σο πξνο ην ζθέινο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 2017, αιιά θαη ε εμέιημε απηψλ ηελ ηξηεηία 2015-

2017, ζχκθσλα κε ζηνηρεία EUROSTAT/ΔΛΣΑΣ, εκθάληζαλ ηελ εμήο εηθφλα (Πίλαθαο 6): 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο 2015-2017 (ζε Δπξψ) 

 
2015 2016 2017 

Μεηαβνιή 

2017/2016 

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.896.002.593 1.959.458.878 2.054.926.406 4,9% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 4.692.102.375 4.905.450.260 5.236.659.787 6,8% 

πιελ πεηξειαηνεηδώλ    
  

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.826.015.575 1.897.450.538 1.982.043.982 4,5% 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 4.669.887.048 4.879.231.734 5.211.283.420 6,8% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 6.588.104.968 6.864.909.138 7.291.586.193 6,2% 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην Διιάδνο 2.796.099.782 2.945.991.382 3.181.733.381 8,0% 
Βαζκφο Κάιπςεο Δηζαγσγψλ απφ 

Δμαγσγέο (%) 
40,4% 39,9% 39,2% 

 
Πεγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT, Μάηνο 2018 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

*Σηνηρεία έηνπο 2017 
Πεγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ, 2017 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία ην 2017 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ), 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 4,9% δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ €2,054 δηο, έλαληη €1,959 δηο ην 2016 

θαη €1,896 δηο ην 2015, ελψ νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ Γεξκαλία ην 2017 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεηξειαηνεηδψλ), θαηαγξάθνληαο αχμεζε 6,8%, αλήιζαλ ζε €5,236 δηο, έλαληη €4,905 δηο ην 

2016 θαη €4,692 δηο ην 2015 (ζηνηρεία Πίλαθα 6). 

Ο φγθνο δηκεξνχο εκπνξίνπ ην 2017, ζεκείσζε αχμεζε 6,2% θαη αλήιζε ζε €7,291 δηο, έλαληη 

€6,864 δηο ην 2016. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο ην 2017, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

8,0%, έλαληη αχμεζεο 4,6% ην 2016 θαη κείσζεο 8,1% ην 2015, δηεπξχλζε ζην επίπεδν ησλ €3,181 

δηο, έλαληη €2,945 δηο ην 2016. Ο βαζκφο θάιπςεο εηζαγσγψλ δηα ησλ εμαγσγψλ ην 2017, 

δηακνξθσζείο ζην επίπεδν ηνπ 39,2%, κεηψζεθε 0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ 2016. 

Δμέιημε Γηκεξνχο Δκπνξίνπ ην 11κελν Ηαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2018 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Διιάδνο-Γεξκαλίαο ην 11κελν 2018, ελ ζπγθξίζεη κε ην αληίζηνηρν 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2017, εκθάληζαλ ηελ θαησηέξσ εηθφλα: 

ΠΗΝΑΚΑ 7 

Δμέιημε Γηκεξνχο Δκπνξίνπ Διιάδνο-Γεξκαλίαο Ηαλ. Ννε. 2017-2018 

Αξία ζε Εςπώ 

 
11κελν 2017 11κελν 2018 

Μεηαβνιή 

2017/2018 

Δηζαγσγέο Διιάδνο 4.809.673.981 5.338.628.543 11,0% 

Δμαγσγέο Διιάδνο  1.898.292.662 1.988.057.165 4,7% 

πιελ πεηξειαηνεηδώλ 
   

Δηζαγσγέο Διιάδνο 4.785.877.496 5.312.242.254 11,0% 

Δμαγσγέο Διιάδνο 1.826.264.225 1.883.071.948 3,1% 

Όγθνο Δκπνξίνπ 6.707.966.643 7.326.685.708 9,2% 

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην Διιάδνο -2.911.381.319 -3.350.571.378 15,1% 

Βαζκφο Κάιπςεο Δηζαγσγψλ απφ 

Δμαγσγέο (%) 
39,5% 37,2% 

 
Πεγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ-EUROSTAT, Ιαλνπάξηνο. 2018 - Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

Δμαγσγέο: Η αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία θαηά ην 11ελν 2018 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ), ζεκεηψλνληαο αχμεζε 4,7%, αλήιζε ζε €1,98 δηο, 

έλαληη €1,89 δηο ην 11κελν 2017. 
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Δηζαγσγέο: Οη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Γεξκαλία, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 11%, 

δηακνξθψζεθαλ ην 11κελν 2018 ζην επίπεδν ησλ €5,33 δηο, έλαληη €4,81 δηο ην 11κελν 2018. 

Ο φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 9,2%, αλήιζε ην 11κελν 2018 ζε €7,32 δηο 

έλαληη €6,71 δηο ην 11κελν 2017. 

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο, ιφγσ ηνπ ηαρχηεξνπ ξπζκνχ αχμεζεο (11%) ησλ 

ειιεληθψλ εηζαγσγψλ απφ Γεξκαλία, έλαληη αληηζηνίρνπ ξπζκνχ αχμεζεο (4,7%) ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία, δηεπξχλζεθε θαηά 15,1% θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ €3,35 δηο, 

έλαληη €3,0 δηο ην 11κελν 2017. 

Ο βαζκφο θάιπςεο ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ απφ Γεξκαλία δηά ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο καο 

πξνο Γεξκαλία κεηψζεθε απφ 39,5% ην 11κελν 2017 ζε 37,2% ην 11κελν 2018. 

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 ηελ 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. 

7. ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

7.1 Άκεζεο Γεξκαληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα 

Οη γεξκαληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηελ ρψξα καο ην 2016 θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

3,36%, αλεξρφκελεο, ζχκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, in terms of stocks 

ηελ 31.12.2016 ζε €4,93 δηο, έλαληη €5,11 δηο ην 2015. Σν 2016 ε Γεξκαλία θαηέιαβε ηελ 3
ε
 ζέζε, 

έλαληη 1
εο

 ζέζεσο ην 2015, κεηαμχ ησλ θχξησλ επελδπηψλ ζηελ ρψξα καο πξνεγνπκέλσλ απηήο ηεο 

Οιιαλδίαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (βι. Πίλαθα 8). 

ΠΗΝΑΚΑ 8 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα αλά ρψξα πξνέιεπζεο (εθαη. Δπξψ) 

 
πλνιηθά θεθάιαηα (in terms of stocks) ηέινο έηνπο αλαθνξάο 

Χώπερ 

πποέλεςζηρ 
2016 2015 2009 ΚΑΣΑΣΑΞΖ 2016 ΚΑΣΑΣΑΞΖ 2015 ΚΑΣΑΣΑΞΖ 2009 

Γεξκαλία 4.934,2 5.106,0 3.244,0 3 1 3 

Λνπμεκβνχξγν 5.149,6 4.378,0 6.433,7 2 3 1 

Οιιαλδία 5.402,4 4.574,7 5.929,1 1 2 2 

Γαιιία 2.063,4 1.892,1 2.850,6 4 4 4 

Διβεηία 1.620,6 1.636,2 576,8 5 5 8 

Βέιγην 1.455,2 1.300,5 158,5 6 6 9 

Ιηαιία 962,0 845,0 690,7 7 7 7 

Ιζπαλία 760,7 767,4 1.111,3 8 8 6 

ΗΠΑ 513,7 733,0 2.388,4 9 9 5 

ΔΔ-28 19.657,5 17.712,2 22.991,1 
   

Δπξσδψλε 18.961,4 17.171,2 22.001,6 
   

ΤΝΟΛΟ 23.883,6 22.119,3 28.129,6 

   Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 
 

εκεηψλεηαη, φηη ην 2016 ην απφζεκα ησλ γεξκαληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα απεηέιεζε ην 

20,6% ησλ ζπλνιηθψλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ ρψξα (2015: 22,9%, 2014: 25,7%), 

αληηζηνίρσο δε ην 26,0% ησλ επελδχζεσλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο (2015: 29,9%) θαη ην 25,1% 

ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ρψξεο ΔΔ-28 Άκεζσλ Δπελδχζεσλ (2015: 29,3%).  

7.2 Άκεζεο Διιεληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Γεξκαλία 

Σν απφζεκα ησλ ειιεληθψλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ ζηελ Γεξκαλία ην 2016, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο in terms of stocks ηέινο έηνπο αλαθνξάο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 31,9%, 

αλήιζε ζε €255,4 εθαη., έλαληη €170,8 εθαη. ην 2015 (ζηνηρεία Πίλαθα 9). 

Οη ειιεληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηελ Γεξκαλία, ζε φξνπο απνζέκαηνο, παξνπζίαζαλ θαηαθφξπθε 

αχμεζε ην δηάζηεκα 2001-2012, κε επίπεδν αλαθνξάο ηα €153,8 εθαη. ην 2001, ελψ ην 2012, έηνο 

θνξχθσζεο, αλήιζαλ ζε €413,4 εθαη. (κέζε εηήζηα αχμεζε 168,8%). Έθηνηε ζεκεηψλεηαη έληνλε 

απνεπέλδπζε, θαζψο ην 2013 κεηψλνληαη θαηά 20,3%, ελψ ην 2014 ζα ππνζηνχλ θαζίδεζε (-
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61,2%), ππνρσξψληαο θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2001. 

ΠΗΝΑΚΑ 9 
 

 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

πξνο Γεξκαλία 394,3 396,6 380,5 413,4 329,6 127,6 170,8 225,4 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 
 

Γ. ΣΟΤΡΗΜΟ –ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ/ΑΦΗΞΔΗ 

Η ρψξα καο ζπγθαηαιέγεηαη δηαρξνληθά κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ γηα 

ηνπο Γεξκαλνχο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Πίλαθαο 10), ε αλνδηθή πνξεία ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ ζπλερίζηεθε θαη ην ελλεάκελν Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2018, θαηά ην νπνίν νη αθίμεηο 

ηνπξηζηψλ απμήζεθαλ θαηά 9,3%, έλαληη ελλεακήλνπ 2017. Μεηαμχ Ιαλνπαξίνπ θαη επηεκβξίνπ 

2018 επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα πεξί ηα 3,65 εθαη. Γεξκαλψλ ηνπξηζηψλ, αχμεζε 25,1% ελ ζρέζεη 

κε ηηο 2,91 εθαη. αθίμεηο απφ Γεξκαλία ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 2017, θαηαιακβάλνληαο έηζη, εθ 

λένπ, ηελ πξψηε ζέζε επί ηνπ ζπλφινπ ηεο εηζεξρφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο επηζθεπηψλ ζηελ 

ρψξα καο (ελλεάκελν), κε κεξίδην 12,9%, αθνινπζνχκελε απφ: Ηλ. Βαζίιεην (9,2%), Ιηαιία 

(5,4%), Γαιιία (4,7%) θ. ά. 

ΠΗΝΑΚΑ 10 

ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΖ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΑΠΟ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΔΩ 

(ζε ρηι. ηαμηδηψηεο) 

  Ηαλνπάξηνο-επηέκβξηνο 

Υψξα 

Πξνέιεπζεο 
2016 2017 

Μεηαβνιή 

2017/2016 (%) 
2018 

Μεηαβνιή 

2018/2017 (%) 

Γεξκαλία 2.535,8 2.915,1 15,0 3.646,5 25,1 

Ηλ. Βαζίιεην 2.455,8 2.624,5 6,9 2.612,1 -0,5 

Ιηαιία 1.264,9 1,318,8 4,3 1.526,4 15,7 

Γαιιία 1.186,2 1.190,3 8,8 1.327,2 2,9 

ΗΠΑ 640,4 714,9 11,6 850,6 19,0 

Ρσζία 524,9 530,9 1,1 448,7 -15,5 

ΤΝΟΛΟ* 23.984,0 25.913,6 8,5 28.322,0 9,3 

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ιαλνπάξηνο 2018 – Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 

*Σύλνιν εηζεξρόκελεο ηαμηδηωηηθήο θίλεζεο κε θαηνίθωλ ζηελ Διιάδα 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ζην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2018, 

νη Γεξκαλνί ηαμηδηψηεο δαπάλεζαλ θαηά κέζν φξν €709,5 (2017: €737,7), έλαληη €667,6 αλά 

ηαμηδηψηε απφ Ηλ. Βαζίιεην, €634,2 απφ Γαιιία, €576,6 απφ Ιηαιία, €967,8 αλά ηαμηδηψηε 

πξνεξρφκελν απφ ΗΠΑ θαη €684,6 αλά ηαμηδηψηε απφ Ρσζία. 

 

 

 

 

 

Βεξνιίλν, Φεβξνπάξηνο 2019 

Διιεληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηελ Γεξκαλία 2009-2016 
πλνιηθά θεθάιαηα (terms of stock) ζε εθαη. Δπξψ, ηέινο έηνπο αλαθνξάο 


