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Κξηηηθή ζην «θξέλν ηνπ ρξένπο» ζηε Γεξκαλία, ηελ πνιηηηθή πνπ ζεσξείηαη πεηπρεκέλε ζηελ
κεγαιχηεξε επξσπατθή νηθνλνκία θαη έρεη απνηειέζεη πξφηππν γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη ην ιεγφκελν
«δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν», αζθεί κειέηε ησλ Eckhard Hein θαη Achim Truger γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Levy
Economics Institute.
Όπσο απνδεηθλχεη ε έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηε Δηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία, ε πξφηαζε πάζρεη απφ
ζνβαξέο αδπλακίεο θαη ε επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δελ είλαη θαζφινπ βέβαηε αθφκε θαη απφ
ηελ άπνςε ησλ θαζεζησηηθψλ νηθνλνκηθψλ.
Σηελ ίδηα έξεπλα ππνγξακκίδεηαη επίζεο φηη ε πξφηαζε αγλνεί πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο ρψξεο-κέιε κηαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη πψο ζα
απνηξέςεη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή απφ ην λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαγθαία επαλεμηζνξξφπεζε ζηελ
επξσδψλε.
Τέινο, ππνδεηθλχεηαη φηη είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα δηακνξθσζνχλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ ηηο απνπιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ηνπ γεξκαληθνχ «θξέλνπ ρξένπο» ζηελ
εγρψξηα δήηεζε θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επαλεμηζνξξφπεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Απηφ
νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, ζην γεγνλφο φηη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα έρνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο
ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Γεξκαλίαο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο, ηελ απνηακίεπζε θαη ηελ
θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, φκσο θάηη ηέηνην δελ ζα γίλεη, δελ είλαη ξεαιηζηηθφ.
Σεκεηψλεηαη φηη: ε Γεξκαλία ελζσκάησζε ην «θξέλν ηνπ ρξένπο» ζην ζχληαγκά ηεο ην θαινθαίξη ηνπ
2009, ιίγν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ηνπ επξψ. Σχκθσλα κε ην «θξέλν ρξένπο», απφ ην 2020 θαη
κεηά ην δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,35% ηνπ ΑΕΠ. Εθ πξψηεο φςεο, ην
«θξέλν ηνπ ρξένπο» θαίλεηαη λα απνδίδεη. Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κέηξσλ ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο ηελ πεξίνδν 2009–10,ε νπηζζνρψξεζε ηεο γεξκαληθήο
δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ήηαλ γξήγνξε θαη πξνθαλψο απνηειεζκαηηθή: ην 2010 ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ αλεξρφηαλ ζην 4,1% ηνπ ΑΕΠ, κεηαηξάπεθε κέζα ζε δχν ρξφληα
ζε πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 0,1%, ελψ έλα κηθξφ πιεφλαζκα παξνπζίαζε επίζεο θαη ην δηαξζξσηηθφ
ηζνδχγην.
Ταπηφρξνλα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία αλέθακςε πνιχ γξήγνξα απφ ηελ θξίζε, εκθαλίδνληαο αθφκε θαη
κεησκέλα πνζνζηά αλεξγίαο. Σηα ηέιε ηνπ 2011, ε απφθαζε πνιιψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ Επξσπατθή
Έλσζε (ΕΕ) λα δεζκεπζνχλ ζηελ εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ γηα ην δεκφζην ρξένο θαη ηα
ειιείκκαηα ήηαλ απνηέιεζκα θαηά θχξην ιφγν ηεο αίζζεζεο παληθνχ πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζρεηηθά κε
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερηδφκελεο θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο ηνπ επξψ.
Σχκθσλα κε ηε κειέηε , σζηφζν, ε εξκελεία απηή είλαη ιαλζαζκέλε γηα πνιινχο ιφγνπο. Αξρηθά, ν
πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο αγλνεί βαζηθέο
καθξννηθνλνκηθέο εζληθνινγηζηηθέο ηαπηφηεηεο θαη απαηηεί εκκέζσο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο
άιινπο καθξννηθνλνκηθνχο ηνκείο
Δεχηεξνλ, ε επηβνιή απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ ζην έιιεηκκα θαη ην ρξένο («έλα κέγεζνο γηα φινπο») πξνο
ηα κέιε κηαο εηεξνγελνχο λνκηζκαηηθήο έλσζεο φπσο ε δψλε ηνπ επξψ ζηεξεί απφ ηηο δηάθνξεο
θπβεξλήζεηο ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζχκκεηξσλ
θξίζεσλ ζην βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ κέζα ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα.
Τν «θξέλν ρξένπο» εκπνδίδεη ηελ εζσηεξηθή επαλεμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ

εληφο ηεο
δψλεο ηνπ επξψ θαη απνηξέπεη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ ελεξγνπνίεζε θαηάιιεισλ δεκνζηνλνκηθψλ
απαληήζεσλ απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηεο επξσδψλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ
κειινληηθψλ θπθιηθψλ πθέζεσλ ή πεξηφδσλ παξαηεηακέλεο ζηαζηκφηεηαο, ππνγξακκίδεη ε έξεπλα.
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