
_____________________________________________________________________ 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Αμερικανικό Ινστιτούτο για σύγχρονες γερμανικές σπουδές (AICGS) –Η 
Γερμανία προς ένα πιο στρατηγικό οικονομικό ρόλο» 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του καθηγητού Peter S. Rashish, ανώτερου 
συνεργάτη και Διευθυντού του Προγράμματος Γεωοικονομίας στο Αμερικανικό 
Ινστιτούτο για Σύγχρονες Γερμανικές Σπουδές (AICGS), για ένα περισσότερο 
στρατηγικό ρόλο που καλείται να αναλάβει η νέα Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις πρόσφατες εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου τ.έ. 
Καθώς εξελίσσονται τα σενάρια για την δημιουργία νέας Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
και εντείνονται οι διαπραγματεύσεις και συνομιλίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, 
το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των πρόσφατων 
γερμανικών εκλογών στις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις. Στην Ουάσιγκτων, μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Joe Biden εξετάζει την ψηφοφορία 
μέσα από το πρίσμα των τριών μεγαλύτερων και αλληλένδετων προκλήσεων που 
βλέπει να αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείας αλλά και η Γερμανία και η 
Ευρωπαϊκή Ενωση: τη Κίνα, τη κλιματική αλλαγή και την τεχνολογία. Η αμερικανική 
κυβέρνηση είναι πιθανόν να καλωσορίσει έναν γερμανικό συνασπισμό που θα 
περιλαμβάνει το Κόμμα των Πράσινων, ο οποίος θα βοηθήσει στην υποστήριξη των 
κλιματικών της στόχων. Και καθώς το κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) έχει αναγάγει 
τη ψηφιακή οικονομία σε κεντρικό άξονα του προγράμματός του, η Ουάσιγκτων 
μπορεί επίσης να ελπίζει ότι η συμμετοχή του στην επόμενη κυβέρνηση θα ωθήσει τη 
Γερμανία να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη μιας 
διατλαντικής προσέγγισης για τις στρατηγικές τεχνολογίες. Επίσης η αμερικανική 
κυβέρνηση θα παρακολουθεί όλες τις πιθανολογούμενες αλλαγές που θα επιφέρει η 
νέα Γερμανική Κυβέρνηση συνασπισμού στις σχέσεις της χώρας με τη Κίνα. Η 
απερχόμενη κυβέρνηση της καγκελαρίου A. Merkel, είχε επιλέξει να μην θέσει ως 
προτεραιότητα την προετοιμασία του γερμανικού λαού για δύσκολες αποφάσεις 
σχετικά με το πώς θα επιτύχει καλλίτερη ισορροπία μεταξύ των εμπορικών 
συμφερόντων και των συμφερόντων ασφαλείας της, όσον αφορά τη Κίνα. Ενώ μια νέα 
κυβέρνηση, υπό τον αρχηγό του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Olaf Scholz, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι απίθανο να αποκλίνει σημαντικά από την προσεχτική 
προσέγγιση της καγκελαρίου Merkel, όσον αφορά τη Κίνα.  
 
Οι Πράσινοι και σε κάποιο βαθμό και το κόμμα των Φιλελευθέρων, αρέσκονται να 
τονίζουν το ρόλο των αξιών, όπως δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και 
δικαιώματα των εργαζομένων, στην εξωτερική  και οικονομική πολιτική της Γερμανίας. 
Η πολιτική αυτή θα έβρισκε ανταπόκριση στην αμερικανική κυβέρνηση, η οποία 
επιθυμεί να συσπειρώσει τις φιλελεύθερες δημοκρατίες που έχουν ομοϊδεάτες 
απέναντι στις προκλήσεις του αυταρχισμού. Η σύνδεση εμπορικών και κλιματικών 
πολιτικών θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή τριβής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών 
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και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όσον 
αφορά την φορολόγηση των προϊόντων έντασης άνθρακα στα σύνορα. Οι Πράσινοι, 
ωστόσο, έχουν μιλήσει για συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια διατλαντική 
«πράσινη ζώνη ελεύθερου εμπορίου», οπότε η συμμετοχή τους στη νέα γερμανική 
κυβέρνηση θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων, εάν μπορέσουν 
να επηρεασουν την κατευθυνση που θα ακολουθησει η Ευρωπαϊκη ΄Ενωση. 
Μακροπρόθεσμα, θα είναι σημαντικό να εξετασθεί πόσο υψηλή προτεραιότητα θα 
δώσει η νέα γερμανική κυβέρνηση στο νέο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΗΠΑ 
– ΕΕ (ΤΤC), το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά, την περασμένη Τετάρτη 29 
Σεπτεμβρίου τ.έ. στο Pittsburgh. Σημαντικό θα είναι επίσης να διερευνηθεί εάν θα 
υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον, από πλευράς της νέας γερμανικής κυβέρνησης, για το 
νέο αυτό διατλαντικό οικονομικό φόρουμ και για την επεξεργασία κοινών 
προσεγγίσεων, όπως για παράδειγμα για την δημιουργία πιο ανθεκτικών αλυσίδων 
εφοδιασμού, ένα θέμα που διαπερνά την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το 
εμπόριο, τη δημόσια υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Αν είναι έτσι, 
αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η επόμενη γερμανική κυβέρνηση (και άλλες στην 
ΕΕ) θα χρειασθεί να επιβάλουν πρόσθετους περιορισμούς στο τρόπο με τον οποίο οι 
επιχειρήσεις τους λειτουργούν σε ξένες αγορές και με ξένους προμηθευτές, 
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, προς το συμφέρον της μακροπρόθεσμης ασφάλειας. 
 
Αυτό δεν θα ήταν τόσο ριζοσπαστικό βήμα, όσο το παρουσιάζουν ορισμένοι στη 
Γερμανία. Η Γερμανία ενίσχυσε πρόσφατα τους ελέγχους των εισερχόμενων 
επενδύσεων σε στρατηγικούς κλάδους, οι οποίοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν κόστος 
για την οικονομική αποτελεσματικότητα. Περισσότερα μέτρα αυτού του είδους από 
την επόμενη γερμανική κυβέρνηση, για παράδειγμα σχετικά με τους ελέγχους των 
εξαγωγών, θα ήταν καλός οιωνός για τις οικονομικές της σχέσεις με την Ουάσιγκτων. 
         

        
          

 
 
 
 
 
 


