
 

 

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

  

ΘΕΜΑ: «Μεηαππύθμιζη Σςμθώνος Σηαθεπόηηηαρ και Ανάπηςξηρ πποζηίθεηαι ζηον 

απιθμό ηων πποκλήζεων πος έσει να διασειπιζηεί επόμενη Ομοζπονδιακή Κςβέπνηζη ζηο 

πεδίο ηηρ οικονομίαρ» 

 

Ελ κέζσ δηαηύπσζεο πνηθίισλ απόςεσλ γηα ηηο πξννπηηθέο αλάθακςεο [πνζνζηό εθηίκεζεο 

γεξκαληθώλ ηλζηηηνύησλ δελ μεπεξλά ην 2,5% γηα ην 2021] θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο 

κεγαιύηεξεο νηθνλνκίαο ηεο ΕΕ  [πην αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο θάλνπλ ιόγν γηα 3,9% ζηηο αξρέο 

ηνπ 2022 έσο 4,8% ζηα κέζα ηνπ έηνπο], θαίλεηαη πώο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηνλ θακβά ησλ 

κεηεθινγηθώλ αλεζπρηώλ ηεο επόκελεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ε 

δξνκνινγνύκελε, πιένλ, αλάγθε κεηαξξύζκηζεο ηνπ Σπκθώλνπ Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο. 

 

Η θάιπςε ηνπ θελνύ πνπ θαίλεηαη όηη δεκηνύξγεζε ε παλδεκία ζηελ πξόνδν ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη νη ζπλερηδόκελεο ειιείςεηο επεμεξγαζηώλ θαη άιισλ 

θαίξησλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ γ/απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ε ρώξα ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο ην πξνζερέο δηάζηεκα.  

 

Σύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Οηθνλνκηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Μνλάρνπ Ifo, θ. C. Fuest, ζε έλα 

ξεπζηό παγθόζκην θαη επξσπατθό ζθεληθό, ην νπνίν έξρεηαη ζπλερώο αληηκέησπν κε 

πνιπζρηδή ζέκαηα, ν ξόινο ηεο επόκελεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Εηδηθόηεξα ζην πεδίν ησλ νηθνλνκηθώλ δεηεκάησλ, ε αλάγθε 

δηαηήξεζεο ηεο δηεζλνύο επηξξνήο Γεξκαλίαο, δηα κέζσ ηεο «δημοσιονομικήρ τηρ οπθοδοξίαρ», 

είλαη πεξηζζόηεξν από πνηέ επηηαθηηθή. Ο δηαθεθξηκέλνο Γεξκαλόο νηθνλνκνιόγνο 

ππνζηεξίδεη όηη επόκελνο Γεξκαλόο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ζα θιεζεί λα ιάβεη έλαλ έληνλα 

εμηζνξξνπεηηθό ξόιν ζε επίπεδν ΕΕ ζε κία πεξίνδν όπνπ θαίλεηαη όηη ππθλώλνπλ νη θσλέο 

όζσλ θάλνπλ ιόγν γηα αλάγθε ραιάξσζεο ησλ απζηεξώλ δεκνζηνλνκηθώλ θαλόλσλ. Απηό 

ζεκαίλεη, αθελόο όηη ζε εζσηεξηθό επίπεδν ε επεξρόκελε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε νθείιεη 

λα δώζεη έκθαζε ζηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο γεξκαληθήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο θαη 

αθεηέξνπ, ζε επίπεδν ΕΕ, λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε 

κεηά ηελ παλδεκία επνρή ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά θαη ζηελ αλαγθαία, ηειηθώο όπσο θαίλεηαη, 

κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ησλ θαλόλσλ ηνπ Μάαζηξηρη. 

 

Σύκθσλα κε ηνλ θ. C. Fuest νη θαλόλεο ηνπ Μάαζηξηρη, κε δεδνκέλν όηη θακία ρώξα δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ηνπο ηεξήζεη [πξνβιέςεηο Ε. Επηηξνπήο γηα Γεξκαλία θάλνπλ ιόγν γηα άλνδν ζην 

72,2% ηνπ πνζνζηνύ ρξένπο επί ηνπ ΑΕΠ], δελ ζπκβαδίδνπλ πιένλ κε ηελ επνρή θαη 

ρξεηάδνληαη πξάγκαηη κεηαξξύζκηζε. Ωζηόζν απηή ε κεηαξξύζκηζε δελ πξέπεη λα θηλεζεί 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αύμεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ πεξηζσξίσλ, αιιά ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμύ επειημίαο από ηε κηα πιεπξά θαη πεηζαξρίαο από ηελ άιιε. Απηό, ελδερνκέλσο, 

ζεκαίλεη όηη ρξεηάδεηαη λα εληζρπζνύλ νη κεραληζκνί πνπ ιεηηνπξγνύλ σο δηθιείδεο αζθαιείαο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ νηθνλνκηθώλ θξαδαζκώλ θαη ε αύμεζε ηνπ δαλεηζκνύ δηα 

κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ππνρξέσζεο παξνρήο εγγπήζεσλ κε ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδώλ γηα 

ηελ αγνξά θξαηηθώλ νκνιόγσλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ην πξνζρέδην ηνπ Σπκθώλνπ 

Σηαζεξόηεηαο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ από θνηλνύ αλάιεςε ρξένπο θαη ηνπ 

επηκεξηζκνύ ζηα θ-κ ηεο επζύλεο ηήξεζεο κίαο πεηζαξρεκέλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Με ην ίδην ζθεπηηθό πξέπεη λα πινπνηεζεί θαη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ θ-κ 

ζε πεξηζζόηεξν θαζαξέο κνξθέο ελέξγεηαο.  Από πιεπξάο Γεξκαλίαο θύξην κέιεκα ηεο 



επόκελεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κε ηαπηόρξνλε ιήςε ζηνρεπκέλσλ αληηζηαζκηζηηθώλ κέηξσλ, ώζηε 

λα επηβαξπλζνύλ όινη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν.  

 

Γηα ηνλ ιόγν απηό θ. C. Fuest ραξαθηεξίδεη θαηαιπηηθό παξάγνληα ηελ έληαζε ησλ 

επελδύζεσλ. Ωζηόζν, όπσο ζεκεηώλεη θαηαιεθηηθά, ε πηνζέηεζε κηαο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε αύμεζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από 

δαλεηζκό θαη όρη ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα 

νδεγήζεη καθξνπξόζεζκα ζε κεγαιύηεξε έθζεζε. 

 

 

 

 


