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Η διαμάχη Γερμανίας – Γαλλίας για τη σταθερότητα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων
φέρνει νέα κατάσταση στην Ε.Ε. σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.

Η Γαλλία αποφάσισε να μεταθέσει τον στόχο για μειωμένο έλλειμμα 2,8% κατά δύο έτη για
το 2017.

Το έλλειμμα της Γαλλίας για το 2015 θα διαμορφωθεί στο 4,3% του ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με
τις ισχύουσες δεσμεύσεις για όλες της χώρες του ευρώ θα έπρεπε να είναι κάτω από το 3%
του ΑΕΠ.

Η Γερμανίδα καγκελάριος αμέσως μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας επανέλαβε
«Μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση σταθερών
δημοσιονομικών πολιτικών. Αυτό αφορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εάν κάποιος μπορεί να βάλει σε περιπέτειες το ευρώ είναι χώρες όπως η Γαλλία που πλέον
ακολουθεί διαφορετική δική της πολιτική στο θέμα του ελλείμματος.

Η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της Γαλλίας είναι το πρόβλημα η κ. Μέρκελ, επανέλαβε ότι
«είναι ευθύνη του κάθε κράτους να μελετήσουν το μάθημά τους για να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους». Για να τονωθεί Η Γαλλική ανταγωνιστικότητα θα έπρεπε η
Γαλλία να μειώσει τους μισθούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται πολύ
ψηλά σε σχέση με την παραγωγικότητα της.
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Η Γαλλική κυβέρνηση όμως προτίμησε να κρατήσει το έλλειμμα υψηλά, να τονώσει την
εσωτερική συζήτηση και να προσπαθήσει τα επόμενα χρόνια να διορθώσει το έλλειμμα
αυξάνοντας το ΑΕΠ της χωρίς όμως να μειώσει τους μισθούς.

Σε αντίθεση με τη Γερμανία που κρατάει χαμηλά τους μισθούς της παρόλη την
παραγωγικότητα που επιτυγχάνει και τα τεράστια πλεονάσματα από τις εξαγωγές που
έχει.

Την απόφαση της Γαλλίας στήριξε ο Ιταλός πρωθυπουργός κ. Ρέντσι λέγοντας «το Παρίσι
έχει δίκαιο. Κανείς δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σε άλλες χώρες σα να είναι
μαθητούδια».

Η στάση της τρόικας στα ζητήματα όπως οι φοροελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει ο
πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα δείξει εάν αρχίζει μια νέα λογική κατά των
ελλειμμάτων στην ΕΕ μετά και την διαφοροποίηση από την συμφωνημένη Ευρωπαϊκή
τακτική της Γαλλίας.
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