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Η Ουάσιγκτον ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στο
Βερολίνο με αφορμή την οικονομική πολιτική της καγκελαρίας.
Η κυβέρνηση Ομπάμα καλεί εδώ και καιρό τη Γερμανία να τονώσει
την εγχώρια ζήτηση, ωστόσο οι αυστηρές επικρίσεις του υπ.
Οικονομικών των ΗΠΑ δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον απομακρύνεται
πλέον από την τακτική των «ήπιων επισημάνσεων» προς την
κυβέρνηση της Μέρκελ
Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στην εξαμηνιαία του
έκθεση επικρίνει έντονα τη Γερμανία, αναφέροντας ότι με την
επιμονή για ισχυρές εξαγωγές και χαμηλή εσωτερική ζήτηση
εμποδίζει τις προσπάθειες των εταίρων της στην Ευρωζώνη να
βγουν από την κρίση χρέους και πλήττει την παγκόσμια
οικονομία.
Οι επικρίσεις δεν είναι νέες, καθώς η κυβέρνηση Ομπάμα καλεί
εδώ και καιρό τις χώρες με εμπορικά πλεονάσματα (Κίνα,
Γερμανία) να κάνουν περισσότερα για να τονώσουν την εγχώρια
ζήτηση. Αυτήν τη φορά, όμως, ξεχωρίζουν για τις αυστηρές
διατυπώσεις τους, μια και η Ουάσιγκτον δείχνει να
απομακρύνεται από τη γραμμή των «ήπιων επισημάνσεων» που κρατά
έναντι του Βερολίνου, προκαλώντας δυσφορία στην ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα.
Ηδη, χθες, τα περισσότερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά
τους το Spiegel και η FAZ, επεσήμαναν ότι η όξυνση των τόνων
γίνεται σε μια πολύ άσχημη χρονική στιγμή, καθώς τις σχέσεις
των δύο χωρών βαρύνει η υπόθεση των παρακολουθήσεων της NSA.
Η εξαμηνιαία έκθεση των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στην αγορά
συναλλάγματος είθισται να επικεντρώνεται σε καταγγελίες περί

χειραγώγησης νομισμάτων.
Η «Εκθεση για το Κογκρέσο ως προς τις διεθνείς οικονομικές
πολιτικές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες» καταλήγει ότι
κανένας από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ δεν χειραγωγεί τη
συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού του νομίσματος με το
δολάριο, αν και επισημαίνει ότι το κινεζικό γουάν δεν
ανατιμάται «τόσο γρήγορα ούτε τόσο πολύ όσο χρειάζεται».
Στο επίκεντρο, όμως, βρίσκεται η Γερμανία με μια ασυνήθιστη
κριτική από την κυβέρνηση Ομπάμα. Η έκθεση κάνει λόγο για
«αναιμική ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης και εξάρτηση από τις
εξαγωγές που πλήττουν την εξισορρόπηση αλλά και τις
προσπάθειες των Ευρωπαίων εταίρων του Βερολίνου».
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περισσότερα από όσα χρειάζονται οι κάτοικοί της, με αποτέλεσμα
τα περισσότερα από τα χαμηλού κόστους προϊόντα της να
ανταγωνίζονται προϊόντα άλλων ευρωπαϊκών κρατών στη διεθνή
αγορά.
«Το αποτέλεσμα είναι μια αποπληθωριστική τάση για την περιοχή
του ευρώ, καθώς και για την παγκόσμια οικονομία. Ο
αποπληθωρισμός είναι μια επίμονη μείωση των μισθών και των
τιμών και μπορεί να δημιουργήσει έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο
οικονομικής εξασθένησης», καταλήγει η έκθεση.
Οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως η αύξηση της εγχώριας ζήτησης
στη Γερμανία θα απορροφούσε περισσότερα αγαθά από τις χώρες
στη νότια περιφέρεια της Ευρωζώνης, οι οποίες εξακολουθούν να
υποφέρουν από την οικονομική κρίση.
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