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Η Ευρώπη χορεύει στον ρυθμό της Γερμανίας
Η αντίδραση τω ν Ευρωπαίων ηγετών στην κρί
ση υπήρξε διατακτική μέχρι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τηε περασμένηε εβδομάδαε. Τα πε
ρισσότερα κράτη-μέλη και κυρίωε η Γαλλία 
έδειξαν ότι δέχονται πλέον μεγάλεε δόσειε γερ- 
μανικήε ηγεμονίαε. Η επιρροή τηε Αγκελα 
Μέρκελ ήταν σαφήε: επιβολή αυστηρότερων 
κανόνων οικονομικήε διακυβέρνησηε, δημι
ουργία νέου οργάνου για τον χειρισμό χωρών 
που δεν μπορούν να δανειστούν από τιε αγορέε 
και αναθεώρηση τω ν ευρωπαϊκών συνθηκών.

Η εφαρμογή τηε έκθεσηε του προέδρου, 
Χέρμαν βαν Ρομπέι, για την ενίσχυση τηε οι
κονομήστε διακυβέρνησηε συνεπάγεται αυ- 
στηρότερεε και πλέον αυτόματεε κυρώσειε για 
όσεε χώρεε έχουν υπερβολικό δανεισμό. Αυ
τό ήταν αίτημα τω ν Γερμανών και υποστη- 
ρίχθηκε από Αυστριακούε, Ολλανδούε, Φιν- 
λανδούε και Σουηδούε. Η ομάδα εργασίαε ε
ξέτασε και το λεπτό ζήτημα τω ν οικονομικών 
ανισορροπιών στην Ευρωζώνη. Οι Γερμανοί 
δεν θέλουν να ακούν πωε η δική τουε απρο
θυμία για δαπάνεε και το εμπορικό τουε πλε-

Οι Γερμανοί δεν θέλουν 
να ακούν πως η δική τους 
απροθυμία για δαπάνες και 
ίο  εμπορικό τους πλεόνασμα 
συνεισφέρουν στα ελλείμματα 
της νότιας Ευρώπης.
όνασμα συνεισφέρουν στην εκτίναξη τηε ζή- 
τησηε και στα ελλείμματα στη νότια Ευρώπη. 
Η έκθεση χαρακτηρίζει επείγουσα την αντι
μετώπιση τω ν ανισορροπιών, αλλά δεν προ
τείνει ποινέε για όσουε δεν ακολουθούν τιε 
σχετικέε συστάσειε. Οι Γερμανοί επιμένουν 
πωε στην αναδιάρθρωση και στη  ζημία πρέ
πει να συμμετέχουν πιστωτέε του ιδιωτικού 
τομέα. Το αποτέλεσμα ήταν να εκτιναχθεί και 
πάλι το κόστοε του δανεισμού για τιε χώρεε 
τηε νότιαε Ευρώπηε. Οι Γερμανοί θα αντιμε
τωπίσουν σθεναρή αντίσταση στην ιδέα να

αναλαμβάνουν μέροε τηε ζημίαε και οι πι- 
στωτέε. Μάλλον, όμωε, θα την επιβάλουν. Σε 
ό,τι αφορά την αναμόρφωση τω ν συνθηκών, 
τη ζητούν οι Γερμανοί εδώ και καιρό για να 
μην αντιβαίνει ο νέοε μηχανισμόε τιε συν- 
θήκεε. Οι περισσότεροι ηγέτεε δεν την επι
θυμούν, αλλά συναίνεσαν. Σιωπηρά έχουν συμ
φωνήσει να περιορίσουν τιε αλλαγέε στην κα
θιέρωση ενόε νέου οργάνου. Η συνθήκη τηε 
Λισσαβώναε επιτρέπει στουε αρχηγούε κρα
τώ ν  να συμφωνήσουν με συνοπτικέε διαδι- 
κασίεε μια αλλαγή. Υπό δύο όρουε όμωε: να 
μη μεταβιβάζονται εξουσίεε στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση και να αφορά την εφαρμογή ευρω
παϊκών πολιτικών, όχι τιε θεμελιώδειε αξίεε.

Οι Γερμανοί δεν πήραν όλα όσα ήθελαν. 
Αλλά πήραν σχεδόν τα πάντα. Η Γαλλία ενα- 
ντιώθηκε στην επιβολή αυστηρότερων κα
νόνων και σχεδόν αυτόματων ποινών κατά των 
υπερχρεωμένων χωρών. Υποχώρησε, όμωε, 
στιε απαιτήσειε τηε Γερμανίαε χωρίε ανταλ
λάγματα. Επισκέφθηκα το Παρίσι μετά τη σύ
νοδο κορυφήε και έμεινα εμβρόντητοε από τα

όσα μου είπαν Γάλλοι αξιωματούχοι. Επισή- 
μαναν την υπεροψία τηε Γερμανίαε, που ο
φείλεται στην εκτίναξη των εξαγωγών τηε στιε 
αναδυόμενεε οικονομίεε, και τόνισαν πωε δεν 
είναι ο κατάλληλοε καιρόε να πουν στη Γερ
μανία πωε το οικονομικό τηε μοντέλο έχει μει
ώσει την εγχώρια ζήτηση και οξύνει την κρί
ση τηε Ευρωζώνηε. Καλύτερα, μου είπαν, να 
πει κανείε στη Γερμανία πωε θα επωφεληθεί 
αν αυξήσει τιε επενδύσειε και τιε δαπάνεε για 
έρευνα και ανάπτυξη, επεκτείνει τιε ώρεε λει- 
τουργίαε τω ν καταστημάτων και δημιουργή
σει περισσότερεε θέσειε εργασίαε για γυναί- 
κεε. Στιε Βρυξέλλεε, πολλέε χώρεε αντέδρα- 
σαν με δυσφορία γιατί έπρεπε να συμμορ
φωθούν με μια συμφωνία που συνήψαν το Πα
ρίσι και το  Βερολίνο. Οσο, όμωε, η Γαλλία υ
ποστηρίζει τη  Γερμανία σε θέματα διακυ- 
βέρνησηε τηε Ευρωζώνηε, οι εταίροι και οι ευ
ρωπαϊκοί θεσμοί αναγκαστικά θα ακολουθούν.
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