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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μέλλον του ευρώ εξαρτάται από τη συνεργασία 

των δύο χωρών που αποτελούσαν ανέκαθεν την 'ατμομηχανή' της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης: τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ωστόσο, όπως παρατηρούν οι τρεις 

συγγραφείς, αυτές οι δύο χώρες χαρακτηρίζονται από δύο τελείως διαφορετικές και 

αντιτιθέμενες οικονομικές φιλοσοφίες / προσεγγίσεις. Η γερμανική προσέγγιση που 

βασίζεται στην εμπειρία του υπερπληθωρισμού της δεκαετίας του 1930 τονίζει την 

ανάγκη ξεκάθαρων κανόνων. Αντίθετα, η γαλλική προσέγγιση που βασίζεται στην 

παράδοση του ισχυρού κράτους υπογραμμίζει τη σημασία της ευελιξίας. Για τους 

Γερμανούς το ιδιωτικό ή το δημόσιο χρέος είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης, ενώ 

για τους Γάλλους είναι το μέτρο της δημοσιονομικής ικανότητας και της οικονομικής 

ισχύος. Οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται το χρέος ως αποτέλεσμα ανεύθυνης 

συμπεριφοράς ενώ, αντίθετα, οι Γάλλοι ως συνέπεια απρόβλεπτων εξελίξεων. Κατά 

συνέπεια, οι Γερμανοί θεωρούν το χρέος ως προϊόν αφερεγγυότητας ενώ, αντίθετα, 

οι Γάλλοι το εκλαμβάνουν ως προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας. Για τους 

Γερμανούς μια κρίση απαιτεί λιτότητα και προσαρμογή. Αντίθετα, για τους Γάλλους, 

οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να παρεμβαίνουν παρέχοντας 

ρευστότητα. Οι Γερμανοί τονίζουν την ευθύνη (liability) αυτών που δεν έχουν 

τηρήσει τις κανόνες. Αντίθετα, οι Γάλλοι υπογραμμίζουν την αλληλεγγύη και την 

κατανομή των βαρών. 

Με την ανάλυσή τους οι συγγραφείς εξηγούν τη γερμανική απροθυμία  να συναινέσει 

σε μια δραστική μείωση του ελληνικού χρέους.  Σήμερα οι δύο αυτές οικονομικές 



φιλοσοφίες συγκρούονται ανοικτά για το μέλλον του ευρώ: οι Γάλλοι επιθυμούν την 

ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης μ' ένα νέο σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων, 

μια νέα οικονομική διακυβέρνηση (gouvernement économique) που θα 

εξισορροπήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα αποτελείται από έναν 

Υπουργό Οικονομικών, έναν  προϋπολογισμό κι ένα κοινοβούλιο για την ευρωζώνη. 

Προωθούν επίσης την ιδέα της αμοιβαιοποίησης των χρεών μέσω, για παράδειγμα, 

της έκδοσης ενός Ευρωομόλογου. Ταυτόχρονα όμως αντιστέκονται στην επιβολή 

δημοσιονομικών περιορισμών. Από την πλευρά τους οι Γερμανοί, αν και αποδέχονται 

την ανάγκη για περαιτέρω ολοκλήρωση, απορρίπτουν  τις γαλλικές προτάσεις 

θεωρώντας ότι θα επιβαρύνουν το γερμανό φορολογούμενο ενθαρρύνοντας 

παράλληλα ανεύθυνες οικονομικές πολιτικές. Αντιτίθενται στη δημοσιονομική 

ευελιξία τονίζοντας την πειθαρχία και τους κανόνες και ισχυρίζονται ότι η 

αναδιάρθρωση των χρεών αυξάνει τον 'ηθικό κίνδυνο' (moral hazard), 

ενθαρρύνοντας την ασυνέπεια και τη σπατάλη. 

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι οι δύο αντιτιθέμενες προσεγγίσεις είναι το 

αποτέλεσμα διαφορετικών ιστορικών εμπειριών. Ωστόσο, επισημαίνουν, ότι η 

ιστορία αποδεικνύει ότι οι οικονομικές φιλοσοφίες δεν είναι σταθερές και μόνιμες. 

Στο 19ο αιώνα η Γερμανία χαρακτηριζόταν από έντονη κρατική παρέμβαση στην 

οικονομία. Η στροφή της στο φιλελευθερισμό με την κυβέρνηση να παίζει ένα 

ρυθμιστικό ρόλο (ordoliberalism) έγινε μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντίθετα, η 

Γαλλία ήταν ένα προπύργιο του οικονομικού φιλελευθερισμού προτού η εμπειρία της 

μεγάλης Ύφεσης και η αποτυχία στον Πόλεμο αλλάξουν τον οικονομικό της 

προσανατολισμό, στρέφοντάς την στην υιοθέτηση του μοντέλου του παρεμβατικού 

κράτους.  

Επομένως, το μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υιοθέτηση μιας 

κοινής οικονομικής φιλοσοφίας. Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας 

μιας 'ένωσης οικονομικών ιδεών' (economic ideas union) που θα οδηγήσει σε ένα 

'κοινό Ευρωπαϊκό χώρο κι ένα κοινό πλαίσιο ανάλυσης'. Το θέμα βεβαίως είναι τι θα 

χρειαστεί για να γίνει κάτι τέτοιο. Και το βιβλίο δεν προσφέρει μια ξεκάθαρη 

απάντηση.     


