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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Μελζτη του γερμανικοφ Ιδρφματοσ «Bertelsmann Stiftung» 

«Γερμανικζσ εξαγωγζσ: ζνδειξη ανωτερότητασ ή κίνδυνοσ για την παγκόςμια 

οικονομία». 

Σφμφωνα με ωσ άνω μελζτθ, θ δθμιουργία εμπορικϊν πλεοναςμάτων, πζραν τθσ ποιότθτασ 

και τθσ διεκνοφσ αποδοχισ των γερμανικϊν προϊόντων, που ςυμβάλλουν ςτθν υψθλι 

ηιτθςθ παγκοςμίωσ, αποδίδεται ςτουσ κατωτζρω κεντρικισ ςθμαςίασ παραμετρικοφσ 

παράγοντεσ, ιτοι: 

1. Η ςχετικϊσ «χαμθλι» εςωτερικι ηιτθςθ, εν ςυνδυαςμϊ με τον περιοριςμζνο βακμό 

επανεπζνδυςθσ και τθν διαχρονικϊσ υψθλι ροπι προσ αποταμίευςθ των γερμανικϊν 

νοικοκυριϊν, λειτουργοφν αναςταλτικά ςτθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ. Η ςυνολικι 

εξοικονόμθςθ πόρων και θ διοχζτευςθ αυτϊν ςτθν αποταμίευςθ οδθγεί ςε εξαςκζνιςθ τθσ 

εςωτερικισ ηθτιςεωσ. Η γερμανικι παραγωγι αγακϊν υπερκαλφπτουςα, ωσ εκ τοφτου τθ 

ηιτθςθ νοικοκυριϊν και επενδυτϊν, ςτρζφεται, τουλάχιςτον κατά το πλεονάηον τμιμα 

αυτισ, προσ τισ εξαγωγζσ και διατίκεται προσ δθμιουργία επζκεινα πλεοναςμάτων. 

2. Η ςυμμετοχι τθσ Γερμανίασ ςτθν Νομιςματικι Ένωςθ, ωσ εξ άλλου και των υπολοίπων 

χωρϊν-μελϊν αυτισ, δεν επιτρζπει εφαρμογι ιδίασ νομιςματικισ πολιτικισ, θ οποία, όπωσ 

ςε περιπτϊςεισ πολιτικϊν ελεφκερθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, -πολιτικι τρίτων χωρϊν 

με ίδιον εκνικό νόμιςμα επί παραδείγματι-, κα κακίςτατο δυνατόν να αποτελζςει εργαλείο 

αποδόμθςθσ πλεοναςμάτων. Και τοφτο διότι, δια τθσ νομιςματικισ ανατιμιςεωσ, ςε 

περιβάλλον αυξθμζνθσ ι και ςτακερισ ακόμθ εξωτερικισ ηθτιςεωσ κα επιρχετο άνοδοσ 

τιμϊν των εξαγϊγιμων προϊόντων, υποχϊρθςθ μεριδίων ςτισ διεκνείσ αγορζσ, ςυρρίκνωςθ 

ακολοφκωσ των εξαγωγϊν και απομείωςθ του εμπορικοφ πλεονάςματοσ κατά ςυνζπεια. 

Τα εμπορικά πλεονάςματα ζχουν ευεργετικό αντίκτυπο ςτθν οικονομία, κακϊσ αυξάνουν 

τα φορολογικά ζςοδα, ςτθρίηουν τθν εγχϊρια παραγωγι και τθν απαςχόλθςθ, μειϊνοντασ 
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αντιςτοίχωσ τθν απαραίτθτθ κρατικι δαπάνθ για επιδόματα ανεργίασ και λοιπζσ κοινωνικζσ 

παροχζσ. Επιτρζπουν τθ δθμιουργία ρευςτϊν διακεςίμων και αποκεματικϊν, τα οποία 

δφνανται να διοχετευτοφν ςε προγράμματα δθμοςίων επενδφςεων, αλλά και να 

προςφζρουν διαςφάλιςθ ζναντι μελλοντικϊν κινδφνων. Ταυτόχρονα, ωςτόςο, δφνανται να 

αποτελζςουν πθγι μελλοντικϊν κινδφνων για τθν γερμανικι οικονομία, κακϊσ: 

1. Η υπερβολικι εξάρτθςθ από τισ εξαγωγζσ δφναται να προκαλζςει ιδιαίτερα ιςχυρζσ 

αναταράξεισ, ςε περίπτωςθ μίασ νζασ παγκόςμιασ φφεςθσ. 

2. Θα μποροφςαν να αποτελζςουν ζναυςμα λιψεωσ, από πλευράσ των εμπορικϊν εταίρων 

τθσ Γερμανίασ, προςτατευτικϊν αντιμζτρων, τα οποία κα ζπλθτταν καίρια μία εξθρτθμζνθ 

από τισ εξαγωγζσ οικονομία, όπωσ θ γερμανικι. 

Παράλλθλα, λόγω των υπερβολικϊν εμπορικϊν πλεοναςμάτων, θ Γερμανία κατθγορείται 

από χϊρεσ με χαμθλότερα επίπεδα απαςχόλθςθσ ότι, ακολουκϊντασ πολιτικι ςυνεχοφσ 

εξαγωγικισ επζκταςθσ, ςτθν ουςία εξάγει τθν ίδια ανεργία προσ αυτζσ. 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ του «Bertelsmann Foundation», ηθτοφμενο για τθν γερμανικι 

οικονομία δεν πρζπει να αποτελεί θ μείωςθ των εξαγωγικϊν επιδόςεων, αλλά θ αφξθςθ τθσ 

εςωτερικισ κατανάλωςθσ, δια παραλλιλου ανόδου των ειςαγωγϊν. Απαραίτθτθ κεωρείται, 

επί παραδείγματι, θ μεγαλφτερθ απελευκζρωςθ του κλάδου των Υπθρεςιϊν, ςτον οποίο 

εξακολουκοφν να υφίςτανται ςθμαντικά εμπόδια πρόςβαςθσ, προκειμζνου να τονωκεί θ 

ηιτθςθ μζςω τθσ ανόδου των μιςκϊν και τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ. Ταυτόχρονα, θ 

μελζτθ απαρικμεί ςειρά τομζων, όπωσ των υποδομϊν ςτον κλάδο μεταφορϊν και δικτφων 

θλεκτρικισ ενζργειασ, τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, τθσ ζρευνασ και 

εκπαίδευςθσ, τθσ ανάπτυξθ καινοτομιϊν κ. ά., από τουσ οποίουσ απουςιάηουν ςε 

ςθμαντικό βακμό οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ, λόγω χαμθλϊν αποδόςεων και όπου κρίνεται 

απαραίτθτθ θ μεγαλφτερθ επενδυτικι δραςτθριοποίθςθ του κράτουσ. 

Εν κατακλείδι, οι υψθλζσ επιδόςεισ τθσ γερμανικισ οικονομίασ ςτον εξαγωγικό τομζα και τα 

εμπορικά πλεονάςματα δεν κεωροφνται αρνθτικά αφ’ εαυτοφ. Προβλθματιςμόσ, ωςτόςο, 

εγείρεται εκ του αντικτφπου τθσ επιςϊρευςθσ υψθλϊν πλεοναςμάτων επί ςειράσ ετϊν, 

τόςον ςτθν ίδια τθν γερμανικι οικονομία, επιτείνοντασ τθν μονοδιάςτατθ εξαγωγικι τθσ 
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εξάρτθςθ, όςον και ςτο πεδίο των εμπορικϊν τθσ ςχζςεων, υπό τον κίνδυνο πικανϊν 

αντιμζτρων και εμπορικϊν «πολζμων».  

Ειδικά, θ απουςία «μθχανιςμοφ εξιςορρόπθςθσ», ιτοι τθσ ανατίμθςθσ του εκνικοφ 

νομίςματοσ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Γερμανίασ ςτθν Ευρωηϊνθ, θ οποία κα λειτουργοφςε 

εξιςορροπθτικά ζναντι τθσ επιςϊρευςθσ υπερβολικϊν εμπορικϊν πλεοναςμάτων, κακιςτά 

απαραίτθτθ τθν ενεργοποίθςθ κρατικϊν πολιτικϊν για τθν τόνωςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ 

και κατανάλωςθσ και τθσ, με αυτά ςυνδεόμενθσ, αφξθςθσ των ειςαγωγϊν. 

 


