
 Το γερμανικό εμπορικό πλεόναζμα και η επίδραζή ηου ζηην παγκόζμια οικονομία 
 

 

Τα πςειά εκπνξηθά πιενλάζκαηα, ηα νπνία θαηαγξάθεη επί ζεηξά εηώλ ε γεξκαληθή νηθνλνκία, 

έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο Δηεζλώλ Οξγαληζκώλ, ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ηεο 

λέαο ακεξηθαληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη, ηειεπηαίσο, ηνπ λενεθιεγέληνο Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. 

Macron. Ήδε από ηνλ Μάξηην 2014 ε Επξσπατθή Επηηξνπή αζθώληαο θξηηηθή, θπξίσο εθ ηνπ 

γεγνλόηνο όηη ηα πιενλάζκαηα, θαζηζηάκελα δηαξθή, έιαβαλ ηε κνξθή κνληκόηεηαο, θάιεζε ηε 

Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα αληηκεησπίζεη ηελ εμέιημε απηή. 

 

Λακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ όηη ηα πιενλάζκαηα δελ επελδύνληαη ζε αξθνύλησο ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό, σο ππνδεηθλύεηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κε ζηόρν ηελ ηζόξξνπε νινθιήξσζε 

ηνπ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ ηεο ΕΕ, εληείλεηαη ε αληζνξξνπία ζε επξσπατθό επίπεδν. Η Γεξκαλία 

επί παξαδείγκαηη επελδύεη κόλνλ ην 6% πεξίπνπ ησλ πιενλαζκάησλ έλαληη 9%, ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΕΕ, επηζύξνπζα θξηηηθή από Δηεζλείο Οξγαληζκνύο, όπσο ην 

Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν, αιιά θαη ηηο ΗΠΑ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ έληνλε αλεζπρία, δηόηη 

ζεσξνύλ όηη ε πεξηνξηζηηθή απηή πνιηηηθή θαη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ νδεγεί ζε 

ζπξξίθλσζε ηνπ Παγθνζκίνπ Εκπνξίνπ.  

 

Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε αληηπαξαηίζεηαη ζηελ αζθνπκέλε θξηηηθή, πξνηάζζνληαο ηε 

δηαρξνληθά πςειή πνηόηεηα θαη αληαγσληζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο ελ ζπλδπαζκώ κε ηελ 

επσθειή, γηα ηηο γεξκαληθέο εμαγσγέο, δηνιίζζεζε ηνπ Επξώ έλαληη ηνπ Δνιιαξίνπ ΗΠΑ θαη ηηο 

ρακειέο ηηκέο πεηξειαίνπ. Η επίηεπμε επί καθξόλ εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ νθείιεηαη ελ 

πνιινίο ζηε δνκή ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, θαζώο, ηόζνλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, όζνλ 

θαη νη κεγάινη γεξκαληθνί επηρεηξεκαηηθνί όκηινη είλαη ηδηαηηέξσο ηζρπξνί ζηελ παξαγσγή 

πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη απμεκέλε 

δήηεζε δηεζλώο, αληηηείλεηαη από ηε γεξκαληθή πιεπξά. 

 

Σύκθσλα κε κειέηε ηνπ γεξκαληθνύ Ιδξύκαηνο «Bertelsmann Stiftung», ππό ηνλ ηίηιν 

«Γεξκαληθέο εμαγσγέο: έλδεημε αλσηεξόηεηαο ή θίλδπλνο γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία», ε 

δεκηνπξγία εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ, πέξαλ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο δηεζλνύο απνδνρήο ησλ 

γεξκαληθώλ πξντόλησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πςειή δήηεζε παγθνζκίσο, απνδίδεηαη ζηνπο 

θαησηέξσ θεληξηθήο ζεκαζίαο παξακεηξηθνύο παξάγνληεο, ήηνη: 

1. Η ζρεηηθώο «ρακειή» εζσηεξηθή δήηεζε, ελ ζπλδπαζκώ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν βαζκό 

επαλεπέλδπζεο θαη ηελ δηαρξνληθώο πςειή ξνπή πξνο απνηακίεπζε ησλ γεξκαληθώλ 

νηθνθπξηώλ, ιεηηνπξγνύλ αλαζηαιηηθά ζηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Η ζπλνιηθή 

εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη ε δηνρέηεπζε απηώλ ζηελ απνηακίεπζε νδεγεί ζε εμαζζέληζε ηεο 

εζσηεξηθήο δεηήζεσο. Η γεξκαληθή παξαγσγή αγαζώλ ππεξθαιύπηνπζα, σο εθ ηνύηνπ ηε 

δήηεζε νηθνθπξηώλ θαη επελδπηώλ, ζηξέθεηαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πιενλάδνλ ηκήκα απηήο, 

πξνο ηηο εμαγσγέο θαη δηαηίζεηαη πξνο δεκηνπξγία επέθεηλα πιενλαζκάησλ. 

2. Η ζπκκεηνρή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Ννκηζκαηηθή Έλσζε, σο εμ άιινπ θαη ησλ ππνινίπσλ 

ρσξώλ-κειώλ απηήο, δελ επηηξέπεη εθαξκνγή ηδίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία, όπσο ζε 

πεξηπηώζεηο πνιηηηθώλ ειεύζεξεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, -πνιηηηθή ηξίησλ ρσξώλ κε ίδηνλ 

εζληθό λόκηζκα επί παξαδείγκαηη-, ζα θαζίζηαην δπλαηόλ λα απνηειέζεη εξγαιείν απνδόκεζεο 

πιενλαζκάησλ. Καη ηνύην δηόηη, δηα ηεο λνκηζκαηηθήο αλαηηκήζεσο, ζε πεξηβάιινλ απμεκέλεο 

ή θαη ζηαζεξήο αθόκε εμσηεξηθήο δεηήζεσο ζα επήξρεην άλνδνο ηηκώλ ησλ εμαγώγηκσλ 

πξντόλησλ, ππνρώξεζε κεξηδίσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπξξίθλσζε αθνινύζσο ησλ εμαγσγώλ 

θαη απνκείσζε ηνπ εκπνξηθνύ πιενλάζκαηνο θαηά ζπλέπεηα. 

 



Τα εκπνξηθά πιενλάζκαηα έρνπλ επεξγεηηθό αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία, θαζώο απμάλνπλ ηα 

θνξνινγηθά έζνδα, ζηεξίδνπλ ηελ εγρώξηα παξαγσγή θαη ηελ απαζρόιεζε, κεηώλνληαο 

αληηζηνίρσο ηελ απαξαίηεηε θξαηηθή δαπάλε γηα επηδόκαηα αλεξγίαο θαη ινηπέο θνηλσληθέο 

παξνρέο. Επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη απνζεκαηηθώλ, ηα νπνία δύλαληαη 

λα δηνρεηεπηνύλ ζε πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδύζεσλ, αιιά θαη λα πξνζθέξνπλ δηαζθάιηζε 

έλαληη κειινληηθώλ θηλδύλσλ. Ταπηόρξνλα, σζηόζν, δύλαληαη λα απνηειέζνπλ πεγή 

κειινληηθώλ θηλδύλσλ γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, θαζώο: 

1. Η ππεξβνιηθή εμάξηεζε από ηηο εμαγσγέο δύλαηαη λα πξνθαιέζεη ηδηαίηεξα ηζρπξέο 

αλαηαξάμεηο, ζε πεξίπησζε κίαο λέαο παγθόζκηαο ύθεζεο. 

2. Θα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα ιήςεσο, από πιεπξάο ησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο 

Γεξκαλίαο, πξνζηαηεπηηθώλ αληηκέηξσλ, ηα νπνία ζα έπιεηηαλ θαίξηα κία εμεξηεκέλε από ηηο 

εμαγσγέο νηθνλνκία, όπσο ε γεξκαληθή. 

 

Παξάιιεια, ιόγσ ησλ ππεξβνιηθώλ εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ, ε Γεξκαλία θαηεγνξείηαη από 

ρώξεο κε ρακειόηεξα επίπεδα απαζρόιεζεο όηη, αθνινπζώληαο πνιηηηθή ζπλερνύο εμαγσγηθήο 

επέθηαζεο, ζηελ νπζία εμάγεη ηελ ίδηα αλεξγία πξνο απηέο. 

 

Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ «Bertelsmann Foundation», δεηνύκελν γηα ηελ γεξκαληθή 

νηθνλνκία δελ πξέπεη λα απνηειεί ε κείσζε ησλ εμαγσγηθώλ επηδόζεσλ, αιιά ε αύμεζε ηεο 

εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο, δηα παξαιιήινπ αλόδνπ ησλ εηζαγσγώλ. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη, επί 

παξαδείγκαηη, ε κεγαιύηεξε απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ Υπεξεζηώλ, ζηνλ νπνίν 

εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθά εκπόδηα πξόζβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε δήηεζε 

κέζσ ηεο αλόδνπ ησλ κηζζώλ θαη ηεο αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Ταπηόρξνλα, ε κειέηε 

απαξηζκεί ζεηξά ηνκέσλ, όπσο ησλ ππνδνκώλ ζηνλ θιάδν κεηαθνξώλ θαη δηθηύσλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ, ηεο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, ηεο 

αλάπηπμε θαηλνηνκηώλ θ. ά., από ηνπο νπνίνπο απνπζηάδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό νη ηδησηηθέο 

επελδύζεηο, ιόγσ ρακειώλ απνδόζεσλ θαη όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεγαιύηεξε επελδπηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο. 

 

Ελ θαηαθιείδη, νη πςειέο επηδόζεηο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ εμαγσγηθό ηνκέα θαη ηα 

εκπνξηθά πιενλάζκαηα δελ ζεσξνύληαη αξλεηηθά αθ’ εαπηνύ. Πξνβιεκαηηζκόο, σζηόζν, 

εγείξεηαη εθ ηνπ αληίθηππνπ ηεο επηζώξεπζεο πςειώλ πιενλαζκάησλ επί ζεηξάο εηώλ, ηόζνλ 

ζηελ ίδηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία, επηηείλνληαο ηελ κνλνδηάζηαηε εμαγσγηθή ηεο εμάξηεζε, 

όζνλ θαη ζην πεδίν ησλ εκπνξηθώλ ηεο ζρέζεσλ, ππό ηνλ θίλδπλν πηζαλώλ αληηκέηξσλ θαη 

εκπνξηθώλ «πνιέκσλ».  

 

Εηδηθά, ε απνπζία «κεραληζκνύ εμηζνξξόπεζεο», ήηνη ηεο αλαηίκεζεο ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο, 

ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Επξσδώλε, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνύζε εμηζνξξνπεηηθά 

έλαληη ηεο επηζώξεπζεο ππεξβνιηθώλ εκπνξηθώλ πιενλαζκάησλ, θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

ελεξγνπνίεζε θξαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ ηόλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη θαηαλάισζεο 

θαη ηεο, κε απηά ζπλδεόκελεο, αύμεζεο ησλ εηζαγσγώλ. 


