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Νίκος Χειλάς
Η Γερμανία μετά τις εκλογές:
Ζητείται Καγκελάριος
Θάνος Λιάπας
Η πολιτική οικονομία της
διαπραγμάτευσης για τον σχηματισμό
της νέας γερμανικής κυβέρνησης:
Oι θέσεις του Συνδέσμου Γερμανών
Βιομηχάνων
Γιάννης Γούναρης
Μετά τις γερμανικές εκλογές: Η μάχη
για την επιστροφή στην ευρωπαϊκή
δημοσιονομική κανονικότητα
Δημήτρης Ραπίδης
Γιατί η Αριστερά κατέγραψε τέτοιας
έκτασης ήττα στη Γερμανία;
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Ποια κυβέρνηση θα προκύψει στην Γερμανία και ποια θα είναι η
ισορροπία δυνάμεων και ιδεολογικών επιρροών στο εσωτερικό της;
Αλλαγή Καγκελαρίου και κυβέρνησης σημαίνουν και μετατόπιση
πολιτικής ατζέντας και οικονομικού δόγματος; Ποιες προεκτάσεις
θα έχουν οι κυοφορούμενες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία για
την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την οικονομική της διακυβέρνηση;
Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για τη γερμανική Αριστερά μετά το
εκλογικό της αποτέλεσμα που επιφύλασσε δραματική πτώση στο
ποσοστό της;
Η ειδική έκδοση που δημοσιεύουν ο Κύκλος Ευρωπαϊκών &
Διεθνών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών
ΕΝΑ και η ROSA (rosa.gr) περιλαμβάνει τέσσερις αναλύσεις
που έχουν στόχο να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα,
αναδεικνύοντας τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τα εκλογικά
αποτελέσματα και εκτιμώντας τις προεκτάσεις τους για τη Γερμανία
αλλά και για την Ευρώπη.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου έφεραν νέους συσχετισμούς
στο πολιτικό σκηνικό και στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας,
αφού οι Σοσιαλδημοκράτες ανέκτησαν την πρωτοκαθεδρία της
ψήφου για πρώτη φορά από το 2005, καθώς και νέες αβεβαιότητες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκύπτει, έτσι, μία σειρά από ερωτήματα
που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ι πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία είχαν
ιστορικό χαρακτήρα, αφού σηματοδότησαν το πέρασμα
στη μετά-Μέρκελ εποχή. Η αποχώρηση της επί 16 χρόνια
Καγκελαρίου έρχεται σε μί α περίοδο πολλαπλών προκλήσεων
τόσο για τη Γερμανία όσο και για την Ευρώπη, σε ένα ρευστό
διεθνές περιβάλλον.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΣ
Δημοσιογράφος

Ο

ι προγνώσεις είναι δύσκολες, ιδίως όταν αφορούν στο
μέλλον. Η φράση αυτή του σατιρικού συγγραφέα Καρλ
Φάλεντιν ισχύει και για τη νέα, υπό εκκόλαψη ευρισκόμενη,
κυβέρνηση στη Γερμανία. Οι πολιτικοί αναλυτές αδυνατούν να
κάνουν σίγουρες προβλέψεις παρόλο που οι εκλογές της 26ης
Σεπτεμβρίου έβγαλαν σαφείς νικητές: τους Σοσιαλδημοκράτες
(SPD), τους Πράσινους (Grüne) και τους Ελεύθερους Δημοκράτες
(FDP), και ακόμα σαφέστερα χαμένους: τους Χριστιανοδημοκράτες
(CDU + CSU).
Τα υπό συζήτηση κυβερνητικά σχήματα ήταν εξαρχής
τέσσερα: 1) Tριμερής κυβέρνηση συνασπισμού τύπου «φανάρι»
(σύμφωνα με τα κομματικά χρώματα των Σοσιαλδημοκρατών,
των Πράσινων και των Ελεύθερων Δημοκρατών)· 2) επίσης
τριμερής κυβερνητική συνεργασία τύπου «Τζαμάικα»
(Χριστιανοδημοκράτες, Πράσινοι, Ελεύθεροι Δημοκράτες)·
3) συνέχιση του Groko, του μεγάλου συνασπισμού
Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών, αυτή τη φορά με
επικεφαλής έναν σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο -τον Όλαφ Σολτς·
4) κυβέρνηση μειοψηφίας, με πυρήνα τους Σοσιαλδημοκράτες
και τους Πράσινους, που θα αναζητεί πλειοψηφίες πότε με τη
δεξιά και πότε με την αριστερά πτέρυγα του κοινοβουλίου.

Το πρώτο σχήμα είναι και το «λογικότερο» και όπως
φαίνεται από μέρα σε μέρα και το επικρατέστερο. Κι αυτό όχι
μόνο επειδή συνενώνει τους τρεις εκλογικούς νικητές, που στις
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Οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις μεταξύ των τριών κομμάτων
ήταν «ενθαρρυντικές». Ο πρόεδρος των Ελεύθερων Δημοκρατών
Κρίστιαν Λίντνερ, για παράδειγμα, φαινόταν την Τετάρτη
γοητευμένος με την ιδέα του σχηματισμού ενός «φιλικού προς
την πρόοδο κοινού χώρου». Όμως τέτοιοι «λυρισμοί» δεν πρέπει
να λαμβάνονται τοις μετρητοίς. Μια μέρα νωρίτερα, όπως
αποκάλυψε η Bild Zeitung, ο ίδιος ομολογούσε αιώνια πίστη στους
Χριστιανοδημοκράτες. Η ομολογία δεν έχει μόνο προσωπική
νότα: Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες
ανήκουν, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, στο «αστικό στρατόπεδο»,
οι διαφορές στα προγράμματα τους δεν αντανακλούν αντιθετικές
απόψεις, αλλά απλώς έναν καταμερισμό εργασίας: Ο ι π ρ ώ τ ο ι ,
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μετεκλογικές δημοσκοπήσεις αυξάνουν μάλιστα τα ποσοστά
τους, αλλά και επειδή έχει την «αύρα» του νέου ξεκινήματος.
Όμως τι είναι σήμερα «λογικό» υπό τις συνθήκες κατάρρευσης
του πολιτικού κατεστημένου: τη μετατροπή του δικομματικού
συστήματος (Χριστιανοδημοκράτες- Σοσιαλδημοκράτες) σε
τετρακομματικό με την προσθήκη σε αυτό των Πράσινων και
των Ελεύθερων Δημοκρατών –με τους δυο τελευταίους μάλιστα,
να συμμαχούν και να δίνουν, εν τη (προσωρινή) ενώσει τους, τον
τόνο στις πολιτικές εξελίξεις; Αλλά και η «αύρα» έχει ενδιάμεσα
ξεθυμάνει. Στη θέση της έχει μπει ο «εκσυγχρονισμός»: Οι
Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να εκσυγχρονίσουν το κοινωνικό
κράτος και τη βιομηχανία, οι Ελεύθεροι Δημοκράτες την
οικονομία μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της
προώθησης της ψηφιοποίησης, οι Πράσινοι τα πάντα στο πνεύμα
της «κλιματικής ουδετερότητας». Για αλλαγή παραδείγματος
δεν γίνεται πουθενά πλέον λόγος. Μόνο για τον παραμερισμό
των ερειπίων, που άφησε πίσω της η τελευταία, παρακμιακή
φάση της διακυβέρνησης της Άνγκελα Μέρκελ, και για την
ανακαίνιση της κρατικής και οικονομικής μηχανής ενόψει μια
πιθανής εξόδου από την πανδημία.

που είχαν παλιά τη φήμη του «κόμματος των συμβολαιογράφων
και των οδοντογιατρών», δηλαδή των ευπόρων μεσαίων
στρωμάτων, εκπροσωπούν τελευταία και το πιο επιθετικό
(νεοφιλελεύθερο) τμήμα του μεγάλου κεφαλαίου, οι δεύτεροι, ως
«λαϊκό» (πολυσυλλεκτικό) κόμμα έχουν μεν ως κύριο γνώμονα τα
συμφέροντα των επιχειρηματιών, παράλληλα ωστόσο διατηρούν
πρόσβαση, μέσω των συνδικάτων και της εκκλησίας, και στα
πλατιά λαϊκά στρώματα. Ανάμεσα στις απόψεις των Ελεύθερων
Δημοκρατών, αντίθετα, και σε εκείνες των Σοσιαλδημοκρατών
και των Πράσινων χέει συχνά μια άβυσσος. Ο Λίντνερ, ως πούρος
νεοφιλελεύθερος, είναι υπέρ της επιστροφής στα μηδενικά
ελλείμματα του προϋπολογισμού, όπως αυτά ίσχυαν πριν από
την εκδήλωση της πανδημίας, και υπέρ της μείωσης των φόρων
για τους πλούσιους κατά 90 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο
Σολτς και ο συμπρόεδρος των Πράσινων Ρόμπερτ Χάμπεκ θέλουν
αντίθετα άρση των μηδενικών ελλειμμάτων στη Γερμανία και
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα αύξηση των φόρων για
τους (υπερ)πλούσιους με αντίστοιχη μείωση για τα κατώτερα
εισοδήματα, καθώς και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα
12 ευρώ (από 9,64 ευρώ σήμερα). Το ίδιο ισχύει και με την
ημερομηνία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας: Ο
Λίντνερ, επικαλούμενος τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα,
επιμένει στο 2050, οι Πράσινοι την προχρονολόγησή της για το
2040. Κάθε μέρα μετρά, λένε. Μια καθυστέρηση 10 ετών υπό τις
συνθήκες ανεξέλεγκτης αύξησης της θερμοκρασίας θα μπορούσε
να αποβεί μοιραία για τη ζωή στον πλανήτη, υποστηρίζουν.
Σημαίνουν όλα αυτά ότι ο Λίντνερ παίζει «σκάρτο» παιχνίδι;
Όχι οπωσδήποτε. Ο πρόεδρος του FDP πάει με το «ρεύμα», ήτοι
με τα δημοσκοπικά ευρήματα, που δείχνουν, ότι η πλειοψηφία
του πληθυσμού προτιμά το «φανάρι» πολύ περισσότερο από
την «Τζαμάικα» και την Groko. Ταυτόχρονα ποντάρει στην
ενδοτικότητα του Σολτς, που για να γίνει καγκελάριος δείχνει
διατεθειμένος να κάνει μεγάλες παραχωρήσεις. Αλλά και ο
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ίδιος παρουσιάζεται ευέλικτος ενόψει της δυνατότητας να γίνει
υπουργός οικονομικών, που είναι όνειρο ζωής. Αυτό προμηνύει
συμβιβασμούς, που μέχρι πρότινος δεν θα τολμούσε να φανταστεί
ούτε ο ίδιος: Έναντι των Πράσινων να αποδεχθεί μια «σημαντική»
επίσπευση της ημερομηνίας για την κλιματική ουδετερότητα·
και έναντι των Σοσιαλδημοκρατών να συνομολογήσει μια άτυπη
χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας και των μηδενικών
ελλειμμάτων. Μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση έχει
κάνει ήδη ο γνωστός οικονομολόγος Μαρσέλ Φράτσερ: Αυτή
συνίσταται στη μεταφορά εκτός προϋπολογισμού των δαπανών
για την ψηφιοποίηση και για έργα υποδομής ύψους πολλών
εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Σε τέτοια περίπτωση θα έμπαινε αυτόματα υπό συζήτηση
το δεύτερο πιθανό κυβερνητικό σχήμα, η «Τζαμάικα». Όμως, ουαί
τοις ηττημένοις. Ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών Άρμιν
Λάσετ είναι μετά την πανωλεθρία της 26ης Σεπτεμβρίου ελεύθερη
βορά στα χέρια των μέσων ενημέρωσης, που «χρεωκοπημένο» τον
ανεβάζουν, πολιτικό «ζόμπι» τον κατεβάζουν. «Dead man walking», κινούμενος νεκρός, συνοψίζει η Süddeutsche Zeitung. Το
ότι καταφέρνει να παρεπιδημεί μεταξύ των ζωντανών το οφείλει
αποκλειστικά στο χρίσμα του σε υποψήφιο καγκελάριο. Ως
τέτοιος θεωρούταν, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, ο μοναδικός
που θα μπορούσε να προβάλει αξίωση για την καγκελαρία –η
πραξικοπηματική αντικατάστασή του από κάποιον άλλο/κάποια
άλλη θα κατέληγε σε μπούμερανγκ. Φεύγοντας ο ίδιος, θα έφευγε
και η «Τζαμάικα». Αυτό εξηγεί το παράδοξο, ότι ενώ τα άλλα
μέλη της ηγεσίας των Χριστιανοδημοκρατών ήθελαν αμέσως να
τον «ξεφορτωθούν», έκαναν ότι μπορούσαν για να τον κρατήσουν
δίπλα τους. Ο υπολογισμός τους ήταν, ότι ε φ ό σ ο ν Λ ί ν τ ν ε ρ
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Θα απαρνηθεί όμως τελικά ο Λίντνερ τον νεοφιλελεύθερο
εαυτό του; Το ερώτημα υπέχει θέση αινίγματος: «Κανείς δεν
ξέρει» λέει παρατηρητής. Ο Λίντνερ, που είναι διαβόητος για
τις παλινωδίες του, θα ήταν ικανός να τορπιλίσει για «ψύλλου
πήδημα» το «Φανάρι».

γυρίσει την πλάτη στο «Φανάρι», θα μπορούσαν με δελεαστικές
παραχωρήσεις τους Πράσινους να υφαρπάξουν την καγκελαρία
από τον Σολτς. Με τον Λάσετ μεν ως καγκελάριο. Αλλά αυτό μόνο
αρχικά, αργότερα θα μπορούσαν να αλλάξουν όλα.
Αλλά ο υπολογισμός αυτός ανατράπηκε πλήρως
την περασμένη Πέμπτη (07.10.2021), όταν σε συνέντευξη
τύπου ο Λάσετ μίλησε για πλήρη στελεχιακή ανανέωση των
Χριστιανοδημοκρατών, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου,
χωρίς όμως να διευκρινίσει αν και πότε θα παραιτηθεί από
πρόεδρος του κόμματος. Οι δημοσιογράφοι αδυνατούσαν να
βγάλουν νόημα, μια ερμηνεία τους ήταν, ότι «αποσύρεται με
δόσεις», μια άλλη, ότι «πουλά τρέλα». Για πολλά στελέχη
της Χριστιανοδημοκρατίας ήταν ωστόσο η χρυσή ευκαιρία, να
αποβάλουν τους μέχρι τώρα ενδοιασμούς τους και χωρίς να τον
κατονομάζουν, να τον διαγράψουν από μελλοντικό καγκελάριο. Η
«Τζαμάικα», έλεγαν ξαφνικά, μπορεί να στηθεί πολύ πιο εύκολα
χωρίς αυτόν. Όμως ούτε κι αυτό λειτούργησε απελευθερωτικά.
Το αντίθετο: Τα μέσα ενημέρωσης μιλούσαν για νέα διαλυτικά
φαινόμενα, ενώ ο Λίντνερ, έχοντας προφανώς την ίδια άποψη,
έδειχνε να ρέπει όλο και περισσότερο προς το «φανάρι».
Όλα αυτά εντείνουν φυσικά την πολιτική αστάθεια. Τυχόν
ναυάγιο του «φαναριού», που είναι πλέον το μεγάλο «φαβορί»,
και της «Τζαμάικα», ως πρώτης «επιλαχούσας», θα έριχνε νέο
λάδι στη φωτιά. Μια κυβέρνηση μειοψηφίας ΣοσιαλδημοκρατώνΠράσινων δεν προσφέρεται μάλλον, παρά τη νοσταλγία που
προκαλεί ο πρώτος κοκκινοπράσινος συνασπισμός (1998-2005),
ως πυροσβέστης. Μένει έτσι ο Groko, ο μεγάλος συνασπισμός
Σοσιαλδημοκρατών-Χριστιανοδημοκρατών, που όμως και μόνο λόγω
ονόματος προκαλεί ρίγος. Η ανασύστασή του θα ισοδυναμούσε με
την επιστροφή στα παλιά υπό εντελώς νέες συνθήκες -τη διαιώνιση
του δικομματισμού εντός ενός τετρακομματικού συστήματος. Αυτό
θα παραήταν αναχρονιστικό. Και ίσως όντως γίνει το αποφασιστικό
κίνητρο για να οδηγηθούν σε αίσιο τέλος οι βολιδοσκοπήσεις για το
«φανάρι».
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: OΙ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΑΝΟΣ ΛΙΑΠΑΣ
υπ. Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, European University Viadrina

Η

Για να ρίξουμε φως στην πολιτική οικονομία της
διαπραγμάτευσης, θα παρουσιάσουμε τις θέσεις του
Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων (BDI). To BDI είναι η
ισχυρότερη εργοδοτική ένωση στην Γερμανία που εκπροσωπεί
μεταξύ άλλων τους παγκοσμίως ανταγωνιστικούς κλάδους
της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χημικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν για τη
γερμανική οικονομία η βιομηχανία και οι εξαγωγές, καταλαβαίνει
κανείς ότι οι θέσεις του BDI θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη
διαμόρφωση της ατζέντας της νέας κυβέρνησης. Το BDI υπήρξε
καθόλη την προεκλογική περίοδο ιδιαίτερα μεθοδικό στην εξέταση
των προγραμμάτων των τεσσάρων κομμάτων συγκρίνοντάς τα
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νέα γερμανική κυβέρνηση που θα προκύψει μέσα από τις
διαπραγματεύσεις μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών (SPD) από
τη μία και Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) από την
άλλη με τους Πράσινους (Die Grünen) και Φιλελεύθερους (FDP)
θα κληθεί να χαράξει, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, για
την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, μια νέα στρατηγική
όχι μόνο για την Γερμανία αλλά και για την ΕΕ/Ευρωζώνη.
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μάλιστα με τις δικές του. Το BDI εκφράζει το πλέον διεθνοποιημένο
τμήμα της γερμανικής αστικής τάξης, το οποίο αντιλαμβάνεται
ότι «μόνο η Ευρώπη είναι σε θέση να ανταγωνιστεί ισότιμα
με τις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις…καθώς το καθένα από τα
ευρωπαϊκά κράτη -της Γερμανίας συμπεριλαμβανομένης- είναι
πολύ μικρό για να το πραγματοποιήσει». Κατά συνέπεια θα
ασχοληθούμε εδώ με τις θέσεις του BDI πάνω στα ζητήματα
εκείνα που συνδέουν την γερμανική με την ευρωπαϊκή πολιτική,
δηλαδή την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης (ΣΣΑ), την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, αλλά
και το ζήτημα της άμυνας και ασφάλειας.
Το BDI ασκεί ευθεία κριτική στην θέση του CDU/CSU (την
ίδια θέση εκπροσωπεί και το FDP) που κάνει λόγο για γρήγορη
επιστροφή στο ΣΣΑ μετά το τέλος της πανδημίας λέγοντας
ότι «οι δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν στο
πλαίσιο της επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης της
ΕΕ πριν τερματιστεί η ρήτρα έκτακτης ανάγκης. Η επιστροφή
στο status quo ante δεν συνιστάται. Οι κανόνες πρέπει να είναι
πιο ευέλικτοι, και λιγότερο προκυκλικοί». Επιπλέον ασκεί
κριτική στο FDP το οποίο επιθυμεί η Γερμανία να μειώσει
ταχέως το δημόσιο χρέος της κάτω από το 60% του ΑΕΠ μετά
το τέλος της πανδημίας τηρώντας το όριο που θέτει η συνθήκη
του Μάαστριχτ. λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει «είτε σε
αύξηση της φορολογίας είτε σε μείωση των κρατικών εξόδων»
πράγμα που θα έχει αρνητική επίδραση «στη ζήτηση και την
ανάκαμψη της οικονομίας». Ως προς αυτά τα ζητήματα το BDI
φαίνεται να βρίσκεται εγγύτερα στην ατζέντα των Πρασίνων και
του SPD που προωθούν την αναθεώρηση του ΣΣΑ.
Το BDI υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί στο 3.5% του
ΑΕΠ το κόστος για Έρευνα και Καινοτομία, καθώς επίσης
να προωθηθεί ένα δεκαετές πλάνο κρατικών και ιδιωτικών
επενδύσεων και εκσυγχρονισμού των γερμανικών υποδομών
για να μπορέσει να λάβει χώρα η περιβαλλοντική και ψηφιακή
μετάβαση. Εδώ το BDI βρίσκεται πιο κοντά στην προγραμματική
ατζέντα των Πρασίνων, οι οποίοι ρητά στηρίζουν ένα τέτοιο
μοντέλο. Παρόλα αυτά οι Πράσινοι, σε αντίθεση με το BDI και
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:
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Οι γεωπολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία
χρόνια στην Ευρασία με την στρατηγική αναβάθμιση Ρωσίας και
Κίνας και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ από τον
Ατλαντικό στον Ειρηνικό, διαμορφώνουν ένα κενό ασφάλειας
αλλά και μια ευκαιρία για το γερμανικό και ευρωπαϊκό μπλοκ
να αναλάβει έναν πιο αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο. Έτσι το
BDI συστήνει να αναλάβει «με συγκεκριμένες πράξεις η Γερμανία
μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια». Ενδιαφέρον
εδώ παρουσιάζει η πρόταση για ενίσχυση της (ευρωπαϊκής)
χρηματοδότησης καινοτόμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
στρατιωτικής βιομηχανίας και η κατά το δυνατό διασύνδεσή
τους με την υπόλοιπη παραγωγική αλυσίδα (spill-over effect).
Στα ζητήματα αυτά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συναίνεση και
μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων. Αντίθετα διαφοροποιήσεις
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τα άλλα κόμματα ζητούν τη δημιουργία και ενός Ευρωπαϊκού
Ταμείου βιώσιμων επενδύσεων. Παρά τις όποιες επιμέρους
διαφοροποιήσεις και τα τέσσερα κόμματα στηρίζουν την κρατική
χρηματοδότηση «τεχνολογιών-κλειδιά που θα ενισχύσουν
την ‘ψηφιακή και τεχνολογική κυριαρχία (Souveränität)
της Γερμανίας καθώς και τις εξαγωγές της». Εδώ λοιπόν
αναδεικνύεται η έντονη ανησυχία των Γερμανών βιομηχάνων
για την έλλειψη «ψηφιακών υποδομών» της Γερμανίας που την
φέρνει σε μειονεκτική θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για
την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αλλά και μειώνει τα κίνητρα
για ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Παρόλα αυτά,
το BDI ζητεί να συνδυαστεί η φαινομενικά κεϋνσιανή αυτή
κρατική παρέμβαση με μείωση της φορολογίας κεφαλαίου στο
25% (από κατά μέσο όρο 31%) και αιτήματα για περαιτέρω
φορολογικές ελαφρύνσεις. Κατά συνέπεια, το κράτος θα πρέπει
να δανειστεί από τις αγορές για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει
αυτά τα πλάνα. Αυτό δείχνει ότι η θετική στάση του BDI ως
προς τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων αντανακλά τα
συμφέροντα της γερμανικής εξαγωγικής βιομηχανίας. Η άνοδος
της Κίνας και ο ιδιαίτερος ρόλος του κράτους στην οικονομία
της έχει οδηγήσει το γερμανικό κράτος και κεφάλαιο προς την
προώθηση μιας περισσότερης ενισχυμένης κρατικής παρουσίας.
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εμφανίζονται ως προς τη θέση περί αύξησης των στρατιωτικών
δαπανών της Γερμανίας στο 2% του ΑΕΠ, όπου το SPD και οι
Πράσινοι διαφωνούν ανοικτά ενώ αντίθετα CDU/CSU και FDP
συμφωνούν με τη θέση των βιομηχάνων.
H εξέταση των θέσεων του BDI καταδεικνύει τη
συνειδητοποίηση εκ μέρους των εκπροσώπων της βιομηχανίας ότι
για να μπορέσει η Γερμανία να επιβιώσει στον οικονομικό και
γεωπολιτικό ανταγωνισμό με ΗΠΑ και Κίνα χρειάζεται ισχυρή
κρατική στήριξη της βιομηχανίας και ισχυρή Ευρώπη. Μήπως αυτές
οι θέσεις αποτελούν μια προσπάθεια του BDI να παρουσιάσει
μια νέα ηγεμονικά «προοδευτική» ατζέντα για τη Γερμανία και
την Ευρώπη; Μάλλον όχι, αφού δεν κάνει καμία αναφορά στη
διαγραφή του μη βιώσιμου χρέους των νότιων κρατών-μελών, τη
μονιμοποίηση της ανακατανομής πόρων από τις χώρες του πυρήνα
της Ευρωζώνης προς τον Νότο ή το ζήτημα της «κοινωνικής
Ευρώπης», ενώ ζητεί μειώσεις της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι το BDI με
τη χαλάρωση της ακραίας δημοσιονομικής περιστολής επιδιώκει
να κινητοποιήσει την υποστήριξη των αστικών τάξεων του Νότου.
Παρόλα αυτά η ατζέντα του δεν περιλαμβάνει το μεγαλύτερο
μέρος των λαϊκών και ευρύτερων στρωμάτων μισθωτών και νέων
και δεν θέτει τις προϋποθέσεις ότι η ανάκαμψη, ανεξάρτητα από
το μέγεθός της, θα έχει διάρκεια και θα είναι βιώσιμη στο χρόνο,
ισόρροπη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και κοινωνικά και
ταξικά δίκαιη.
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Ο

ι γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2021 ήταν,
συγχρόνως, ένα τέλος εποχής και ένα κομβικό σημείο για
την επόμενη μέρα στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η απολύτως
αναγκαία συζήτηση για τα μεγάλα ευρωπαϊκά επίδικα στην
μετά-Covid εποχή -με την πανδημία να αποτελεί ένα ιστορικό
ορόσημο- τέθηκε εκ των πραγμάτων σε αναστολή μέχρι να
διαμορφωθεί η εικόνα στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό. Πλέον,
όμως., δεν μπορεί να περιμένει άλλο, καθώς μετά την πανδημία
τίποτε δεν είναι πια ίδιο. Πράγματι, τελικά, ήταν η καταστροφική
επέλαση ενός μικροσκοπικού -αλλά θανατηφόρου- ιού που
κλόνισε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ορθοδοξίας,
η οποία φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια να είναι χαραγμένη
σε γρανίτη. Η Ιστορία διαθέτει, όπως φαίνεται, την αίσθηση
της ειρωνείας. Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης
(NextGenerationEU), παρά τις δυσκολίες στη δημιουργία του και
τις σοβαρές ανεπάρκειες στο εύρος κάλυψης και τις διαδικασίες
εκταμίευσης- έσπασε το ταμπού της απαγόρευσης ανάληψης
χρέους από κοινού από την ΕΕ για λογαριασμό των κρατώνμελών της. Πολύ σημαντικότερη, όμως, ήταν η κίνηση της ΕΕ, ήδη
από τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας, να αναστείλει στην
ουσία το σύνολο του κανονιστικού πλαισίου που περιγράφει τη
λιτότητα και τη δημοσιονομική στενότητα στο όνομα της αρετής
και της πειθαρχίας: με την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας
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διαφυγής των Συνθηκών, το Σύμφωνο Σταθερότητας -ειδικότερα,
οι κανόνες του περί δημοσίου χρέους και ελλείμματος- μπήκε
στον πάγο.
Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί πόσες κρίσεις και, στην
περίπτωση της Ελλάδας, πόση δυστυχία θα είχε αποφευχθεί εάν
η ΕΕ είχε υιοθετήσει μια ανάλογη στάση και κατά την έκρηξη
της κρίσης της ευρωζώνης δέκα χρόνια πριν. Υποθετικό, μεν,
το ερώτημα, αλλά όχι άσχετο με τη σημερινή πραγματικότητα.
Διότι, αφενός η ευρωζώνη παραμένει εύθραυστη και ευάλωτη
σε μια νέα οικονομική κρίση που πιθανότατα θα διαδεχθεί την
πανδημία, αφετέρου οι ιέρακες της δημοσιονομικής πειθαρχίας
και της λιτότητας κάθε άλλο παρά έχουν πει την τελευταία
τους λέξη. To αντίθετο, από την πρώτη στιγμή έδωσαν τη μάχη
ώστε να γίνει απολύτως σαφές ότι η χαλάρωση του πλαισίου
της λιτότητας ήταν αυστηρά προσωρινή και έκτακτη: μια oneoff εξαίρεση που δεν επρόκειτο να επαναληφθεί, σε καμία
περίπτωση δεν σηματοδοτούσε αλλαγή στα θεμελιώδη δόγματα
της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και θα καταργούταν
το συντομότερο δυνατό, ώστε να επανέλθει η «κανονικότητα».
Σε μεγάλο βαθμό, αυτή τη μάχη οι «Φειδωλοί» την έχουν
κερδίσει. Πράγματι, στον μηχανισμό του ταμείου Ανάκαμψης
έχουν ενσωματωθεί όροι και αιρεσιμότητες που παραπέμπουν
στις διαβόητες «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις», ενώ η ίδια η ΕΕ
επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ότι η ρήτρα διαφυγής θα έχει
ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, πράγμα που αυτόματα
βγάζει από το τραπέζι την απλούστερη, ίσως, λύση στο πρόβλημα,
δηλαδή, τη συνέχιση της αναστολής του Συμφώνου επ’ αόριστον.
Εν τούτοις, έχει παρεισφρήσει στη συζήτηση η παραδοχή ότι η
περίφημη επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορεί να είναι,
απλά, το κλείσιμο μιας παρένθεσης. Ότι, με άλλα λόγια, εάν ο
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Αυτή τη φορά, οι παρατάξεις δεν είναι μόνο ο Νότος
εναντίον του Βορρά και οι χώρες της Συνοχής εναντίον των
χωρών της Πειθαρχίας, αλλά και οι υπέρμαχοι μιας περισσότερο
χαλαρής και ευέλικτης οικονομικής διακυβέρνησης εναντίον
των θεματοφυλάκων της αυστηρότητας και του one-size-fits all,
άλλως του pacta sunt servanda ή «οι κανόνες ισχύουν το ίδιο για
όλους». Δεν είναι δύσκολο να τοποθε-τήσει κανείς την Ελλάδα,
μια χώρα ακόμα βαρύτατα τραυματισμένη οικονομικά και
κοινωνικά από την περίοδο των μνημονίων, με ποσοστό χρέους
πάνω από 200% επί του ΑΕΠ, με διαρθρωτικές παραγωγικές
αδυναμίες και χωρίς δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, σε ένα
από αυτά τα δύο στρατόπεδα.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

χρυσός κανόνας του Συμφώνου -που ορίζει ότι το δημόσιο χρέος
ενός κράτους-μέλους δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 60% του ΑΕΠ
και το δημόσιο έλλειμμα το 3% και ότι, εάν αυτό συμβεί, το εν λόγω
κράτος-μέλος οφείλει να πάρει μέτρα «διόρθωσης», ειδάλλως
θα αντιμετωπίσει κυρώσεις- ήταν παρωχημένος πριν από την
πανδημία, έπειτα από αυτήν είναι απλά αντικείμενο φαντασίας.
Συνεπώς, το Σύμφωνο και, ευρύτερα, οι δημοσιονομικοί κανόνες
της ΕΕ οφείλουν να αναθεωρηθούν, διαφορετικά θα χαθούν τα
όποια θετικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς οι εθνικές
κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να μπουν εκ νέου σε καθεστώς
σκληρής λιτότητας, έχοντας προηγουμένως εφαρμόσει πολιτικές
πρωτοφανούς δημοσιονομικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια
των αλλεπάλληλων lockdown. Μια νέα κρίση εντός της ΕΕ θα είναι
αναπόφευκτη και θα επιταχύνει την πορεία παρακμής, αν δεν
αποδειχθεί καταλύτης διαλυτικών εξελίξεων. Αυτή η παραδοχή
δεν ήταν διόλου αυτονόητη πριν κάποιους μήνες: οι φρουροί της
ορθοδοξίας θα ήταν παραπάνω από ευτυχείς εάν δεν άλλαζε
απολύτως τίποτε στους κανόνες. Ωστόσο, πλέον διαγράφεται
το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης σε μια συνεχιζόμενη ενδοευρωπαϊκή διαπάλη με στόχο μια ρεαλιστική αναδιάρθρωση των
θεσμών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο δημόσιος διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα πρώτο
γενικό συμπέρασμα στο ο-ποίο φαίνεται να συμφωνούν οι
περισσότεροι είναι ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει στο
εξής να απομακρυνθεί από τη λιτότητα και να προσανατολιστεί
προς την ανάπτυξη, με το βάρος να πέφτει στην ενθάρρυνση
των δημόσιων επενδύσεων, στο πλαίσιο της ενεργειακής και
ψηφιακής μετάβασης -και αυτονομίας- της Ευρώπης. Προς αυτήν
την κατεύθυνση δείχνει να κλίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα δε, η πρόεδρός της
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χωρίς να απουσιάζουν και εντός της
οι σκληρές φωνές που υπερασπίζονται την ορθόδοξη εφαρμογή
των Κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως αυτή του
αρμόδιου για τα δημοσιονομικά επιτρόπου (και αντιπροέδρου)
Βάλντις Ντομπρόβσκις που παραμένει πρόθυμος να θέσει χώρες
-συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας,
της Ελλάδας και του Βελγίου- στη «διαδικασία υπερβολικού
ελλείμματος».
Όσο για τις πιθανές μορφές που θα μπορούσε να πάρει ένα
νέο, περισσότερο ευέλικτο και φιλοαναπτυξιακό δημοσιονομικό
πλαίσιο για την ΕΕ, υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες που
στην πορεία θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα συγκροτημένο
πακέτο προτάσεων. Πολλοί, για παράδειγμα, επισημαίνουν
ότι, ενώ τα «επιτρεπτά» επίπεδα ελλείμματος και χρέους του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ορίζονται στη Συνθήκη
του Μάαστριχτ, πράγμα που καθιστά απίθανη την αναίρεση τους,
τουλάχιστον επίσημα, ο ρυθμός με τον οποίο πρέπει να μειώνονται
κάθε χρόνο στις περιπτώσεις υπέρβασης, καθώς και οι σχετικές
διαδικασίες εποπτείας και επιβολής κυρώσεων δεν είναι. Αυτό
δίνει χώρο για ένα νέο, απλούστερο πλαίσιο που θα εξαιρούσε,
μεταξύ άλλων, τις δημόσιες επενδύσεις σε δημόσια αγαθά υψηλής
κοινωνικής σημασίας και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αξίας
από τους υπολογισμούς του ελλείμματος, μειώνοντας, συγχρόνως,
τους στόχους μείωσης του χρέους κάθε έτος σε τέτοιο βαθμό
και σε τέτοιο βάθος χρόνου, ώστε να μην προκαλεί πρόβλημα
δημοσιονομικής στενότητας. Τέτοιες επενδύσεις θα ήταν, λόγου
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Ωστόσο, είναι κοινό μυστικό ότι οι ουσιαστικές
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών και των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ δεν θα ξεκινήσουν πριν σχηματιστεί η νέα
γερμανική κυβέρνηση. Αν υποθέσει κανείς ότι θα υπάρχει
κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία μέχρι το τέλος του
έτους, αυτό αφήνει περίπου τέσσερις μήνες για να επιτευχθεί
συναίνεση σχετικά με το ποιοι θα είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες
της ΕΕ για το μέλλον, δεδομένου ότι μέχρι την Άνοιξη του 2022
θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για τις δημοσιονομικές
προοπτικές του 2023 -οπότε και λήγει η περίοδος εφαρμογής
της γενικής ρήτρας διαφυγής. Κατά συνέπεια, η σύνθεση του
γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού και το μοίρασμα των
χαρτοφυλακίων μεταξύ των εταίρων θα παίξει πολύ σημαντικό
ρόλο. Δυστυχώς για την πλευρά της χαλάρωσης, της ευελιξίας
και της δημοσιονομικής επέκτασης υπέρ της ανάπτυξης, η
ανάδειξη των Γερμανών Φιλελευθέρων του FDP σε ρυθμιστές της
διαδικασίας σύμπηξης κυβερνητικού συνασπισμού δεν είναι καλός
οιωνός. Ο ηγέτης του FDP Κρίστιαν Λίντνερ εποφθαλμιά τη θέση
του Υπουργού Οικονομικών, στην οποία θα αναδεικνυόταν στον
καλύτερο συνεχιστή της κληρονομιάς του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
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αυτές στην υγεία, στην παιδεία και την έρευνα, στις στρατηγικές
υποδομές, στα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, στο ευρυζωνικό
διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, στις δορυφορικές εφαρμογές
και ούτω καθεξής. Αυτό θα μπορού-σε να συνδυαστεί με μια
περισσότερο αποκεντρωμένη δημοσιονομική διακυβέρνηση, η
οποία θα επέτρεπε στις εθνικές πρωτεύουσες να σχεδιάσουν τη
δική τους πορεία προσαρμογής, με την Επιτροπή να ασκεί τη
γενική εποπτεία. Ο σκοπός ενός τέτοιου σχήματος θα ήταν να
δοθεί στις κυβερνήσεις περιθώριο μιας περισσότερο ευέλικτης
ερμηνείας των σχετικών κανόνων, με βάση τις ιδιαιτερότητες, τις
ανάγκες και τις συνθήκες της κάθε χώρας: one size does not fit
all. Το μοντέλο κατάρτισης των εθνικών σχεδίων αξιοποίησης των
πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι άσχετο με
αυτήν την ιδέα.

-και, πιθανότατα, ακόμα χειρότερα: είναι βέβαιο ότι η στάση
ενός γερμανικού ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών με
επικεφαλής τον Λίντνερ θα ήταν τόσο σκληρή και άτεγκτη απέναντι
στους «σπάταλους» του Νότου, ώστε να προκαλεί αισθήματα
νοσταλγίας για… την Άνγκελα Μέρκελ.
Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι το Σύμφωνο
Σταθερότητας δεν θα εφαρμοστεί ξανά με τον μηχανικό τρόπο του
παρελθόντος μετά το 2023, κι αυτό διότι η ιδέα να τεθεί η Γαλλία σε
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ένα χρόνο μετά τη διεξαγωγή
των γαλλικών προεδρικών εκλογών (ή και οποτεδήποτε) είναι
εξαιρετικά απίθανη. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν
να κρέμεται ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση κάτω
από τέτοιες συγκυριακές καταστάσεις. Εξάλλου, μικρή παρηγοριά
δίνει κάτι τέτοιο σε χώρες όπως η Ελλά-δα, δεδομένου ότι, όπως
απέδειξε η πρόσφατη ελληνική Ιστορία, πάντα μπορεί να βρεθεί
εκείνη η μικρή και αδύναμη χώρα που θα τιμωρηθεί ανελέητα για
τις «αμαρτίες» της, προκειμένου να δοθεί το παράδειγμα στους
υπόλοιπους. Ούτε είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση η διατήρηση
τύποις εν ζωή ενός ρυθμιστικού πλαισίου εκτός εποχής και εκτός
πραγματικότητας, μόνο και μόνο για να εξευμενιστούν οι Φειδωλοί
του Βορρά, ενώ κάθε χώρα θα εφευρίσκει έξυπνους τρόπους για
να το παρακάμπτει, χωρίς να «φαίνεται» ότι το παραβιάζει. Αυτό
που διακυβεύεται είναι εάν η ΕΕ θα διαθέτει στο άμεσο μέλλον
ένα πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων σύγχρονο, ευέλικτο, δίκαιο
και ευπροσάρμοστο ή εάν θα παραμείνει προσκολλημένη σε μια
τελματώδη, μονολιθική κατάσταση που απλώς θα συνεχίσει να
δημιουργεί τριβές και κρίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της, έως
την τελική της πτώση.
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Ο

Οι εκλογές αυτές αποτέλεσαν ένα μάθημα ρεαλισμού για το
κόμμα της Αριστεράς, το οποίο ακόμα μένει προσκολλημένο σε
μια άλλη εποχή, αναπτύσσοντας σκληρές αντιστάσεις απέναντι
στις σύγχρονες προκλήσεις και κυρίως στις ανησυχίες νεολαίας
και εργατικής τάξης. Ένα κόμμα που μοιάζει γερασμένο και
κουρασμένο, χωρίς ιδέες και φρεσκάδα, χωρίς να μπορεί να
πείσει με την κοινωνική του ατζέντα. Ο χώρος χρειάζεται ριζική
ανασύσταση και γείωση με την πραγματικότητα και την κοινωνία
πριν απορροφηθεί πλήρως από άλλα πολιτικά σχήματα. Άλλωστε
η εκλογικές απώλειες της Αριστεράς, σε συνδυασμό με τα
αντίστοιχα κέρδη του SPD και των Πρασίνων, φανερώνουν την
ύπαρξη συγκοινωνούντων δοχείων.
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ι ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία θα μπορούσαν
σίγουρα να έχουν ακόμη χειρότερη έκβαση για το Die
Linke (Αριστερά), εάν δεν κατάφερνε αυτό που με
δυσκολία πέτυχε, δηλαδή να διασφαλίσει την είσοδο στη
γερμανική Βουλή, τη στιγμή που το ευρύτερο κεντροαριστερόπροοδευτικό τόξο κατήγαγε στο σύνολό του σημαντικές νίκες:
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπό τον Όλαφ Σολτς και
οι Πράσινοι της Αναλένα Μπέρμποκ κέρδισαν το καθένα πάνω
από 5% σε σχέση με τα απογοητευτικά αποτελέσματα του 2017.
Στον αντίποδα, οι Χριστιανοδημοκράτες/Χριστιανοκοινωνιστές
(CDU/CSU) και η ακροδεξιά του AfD κατέγραψαν σημαντικές
απώλειες.

Η κατάρρευση της υπόσχεσης για προοδευτικό
συνασπισμό «Red-Red-Green»
Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι -μαθηματικά- ένας
συνασπισμός «Red-Red-Green», Σοσιαλδημοκράτες-ΑριστεράΠράσινοι, ήταν πιθανός και θα μπορούσε να προσφέρει μια
προοδευτική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στη Γερμανία.
Εάν το Die Linke είχε καταγράψει καλύτερη επίδοση, ένας τέτοιος
συνασπισμός θα ήταν πιθανός «στα χαρτιά», ωστόσο αυτό θα
προϋπέθετε και μια ακόμη ριζικότερη μετατόπιση του εκλογικού
σώματος προς τα Αριστερά, αλλά κυρίως μια μετατόπιση της
κεντρικής πολιτικής ζωής. Επί της ουσίας όμως, το Die Linke και
καλύτερες επιδόσεις να κατέγραφε δεν θα μπορούσε να είναι
ισότιμος συνομιλητής με το SPD και τους Πράσινους για τον
απλούστατο λόγο ότι -με την παρούσα ηγεσία και την πολιτική
κουλτούρα που κουβαλά- θα ήταν περισσότερο τροχοπέδη παρά
συνδετικός κρίκος σε μια συγκυβέρνηση με τους δύο παραπάνω
εταίρους.
Η υποστήριξη προς το κόμμα μειώθηκε στο μισό, από 9,2%
σε 4,9% - «γλιστρώντας» κάτω από το όριο του 5% για την είσοδο
στο Κοινοβούλιο. Η συνέχιση της παρουσίας του με 39 βουλευτές
(έναντι 69 βουλευτών στην προηγούμενη θητεία) θα μπορούσε
να πει κάποιος ότι είναι δώρο της τύχης, ωστόσο εξασφαλίστηκε
λόγω του γερμανικού εκλογικού νόμου: Επειδή κέρδισε τρεις
εκλογικές περιφέρειες με απλή αναλογική στο Βερολίνο και τη
Λειψία, λαμβάνοντας το υπόλοιπο των εδρών του σύμφωνα με την
αναλογική εκπροσώπηση. Ως εκ τούτου, μερικές χιλιάδες ψήφοι σε
δύο πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας «έσωσαν» το Die Linke
από την ολοκληρωτική κοινοβουλευτική εξαφάνιση σε ομοσπονδιακό
επίπεδο. Και οι τρεις περιφέρειες κερδήθηκαν χάρη σε προσωπικές
ψήφους σεβαστών και εμβληματικών προσωπικοτήτων, όπως του
Γκρέγκορ Γκίζι, πρώην προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και
επικεφαλής του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο οποίος
διασφάλισε για ακόμη μια φορά την παρουσία του κόμματος στη
Bundestag.
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Πλήρως αποτυχημένη στρατηγική
Η ηγεσία του Die Linke αντέδρασε στην ηχηρή ήττα με τις
συνήθεις απολογητικές ερμηνείες, υποσχόμενη «ενδοσκόπηση»
και «προσεκτική αξιολόγηση». Η εκλογική στρατηγική του
κόμματος απέτυχε σε όλα τα μέτωπα και επίπεδα. Τα τελευταία
χρόνια, το Die Linke έχει καταστεί μια ετερόκλητη πλατφόρμα
προώθησης ακτιβιστικών αιτημάτων, που δεν μετουσιώνονται σε
ρεαλιστικές, προοδευτικές προτάσεις διακυβέρνησης. Η πολιτική
πλατφόρμα του κόμματος μπέρδευε τα διαφορετικά πλην όμορα
εκλογικά ακροατήρια, που έσπευσαν να ανανεώσουν τον γηραίο
εσωτερικό μηχανισμό, προερχόμενα κυρίως από την εργατική
τάξη στα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μέσα σε
αυτό το πολυποίκιλο αλλά ασύνδετο πολιτικό μωσαϊκό που
είχε διαμορφώσει η ηγεσία, οι ψηφοφόροι ήρθαν αντιμέτωποι
με χαοτικά κι αντιφατικά μηνύματα. Αντί να διαμορφωθεί μια
ατζέντα με βασικά θέματα γύρω από τα οποία το κόμμα είχε
συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως π.χ. τα ζητήματα των χαμηλών
μισθών, της εργασιακής επισφάλειας ή της στεγαστικής κρίσης,
διαμορφώθηκε μια χαοτική κι ασυντόνιστη δημόσια εικόνα, με
βαρετά τσιτάτα από τους υποψήφιους περί «ριζοσπαστικής
στροφής», που περισσότερο ενίσχυε τα αδιέξοδα της χρόνιας
εσωστρέφειας, παρά έκανε «άνοιγμα» σε νέες κοινωνικές κι
επαγγελματικές ομάδες. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην
αυξηθούν τα ποσοστά, αντίθετα να υπάρξουν τεράστιες διαρροές
προς άλλα κόμματα, κυρίως προς το SPD.

Η περισσότερο ακτιβιστική πτέρυγα του κόμματος έσπευσε
να επισημάνει την επιτυχία του δημοψηφίσματος για τη στέγαση
στο Βερολίνο ως απόδειξη ότι το μέλλον ανήκει στην «κινηματική
πολιτική». Ωστόσο αυτή είναι μια προβληματική προσέγγιση,
καθώς συγχέει την εκστρατεία για ένα συγκεκριμένο θέμα με
την οικοδόμηση των θεμελίων για μια ευρύτερη, εθνική εκλογική
καμπάνια και στρατηγική.
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Ακτιβισμός χωρίς πολιτική πρόταση οδηγεί σε αδιέξοδο

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Βερολίνο, ανήμερα
των εκλογών, δείχνει ότι η αριστερή πολιτική - ακόμη και όταν
παρουσιάζεται με όρους ρητά ριζοσπαστικών αιτημάτων - είναι
ευρέως δημοφιλής και μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα,
θετικά για την κοινωνική πλειοψηφία αποτελέσματα. Εντούτοις,
αυτή η επιτυχημένη εκστρατεία δεν αντικανακλάται στην εκλογική
ενδυνάμωση του Die Linke. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο
ψηφοφόροι του Βερολίνου επέλεξαν την κοινωνικοποίηση των
κατοικιών που ανήκουν σε εταιρείες, ωστόσο οι ψηφοφόροι του
κόμματος που στήριξαν το δημοψήφισμα δεν είναι πάνω από 250300.000 -και το Βερολίνο είναι μια περιοχή που το Linke σημειώνει
από τα υψηλότερα ποσοστά του. Με άλλα λόγια, όπως και πολλοί
άλλοι ψηφοφόροι σε ολόκληρη τη χώρα, οι Βερολινέζοι θέλουν
αριστερές πολιτικές, αλλά δυσπιστούν βαθιά για το πως αυτό
μπορεί να επιτευχθεί από την Αριστερά, με την απογοητευτικό
αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών εκλογών να αποτελεί καθρέφτη
αυτού του αδιεξόδου και της αδυναμίας προώθησης πολιτικών
που στοχεύουν μακροπρόθεσμα στον ταξικό μετασχηματισμό.

Τι μένει για την επόμενη μέρα;
Για την κυρίαρχη πολιτική και οικονομική ελίτ της Γερμανίας,
ο «κίνδυνος» μιας ανερχόμενης και δυναμικής Αριστεράς έχει
πλέον αποτραπεί για το ορατό μέλλον. Για τους εργαζόμενους,
ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους, και τους ανέργους της Γερμανίας, η
κατάσταση αναμένεται να δυσκολέψει, ειδικά εάν το SPD ενσκήψει
σε μια αυστηρή πολιτική λιτότητας με πίεση από το FDP, έπειτα κι
από τη δημοσιονομική χαλάρωση που επέφερε η πανδημία.
Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός ότι το εκλογικό αποτέλεσμα
αποδυναμώνει εξαιρετικά το Die Linke εντός Κοινοβουλίου, δεν
είναι αρκετά καταστροφικό ώστε να επιβάλει μια πραγματική
ανανέωση σε ό,τι αφορά την εσωτερική ανθρωπογεωγραφία, τις
θέσεις ευθύνης και τη στρατηγική. Ούτε ο Dietmar Bartsch ούτε η
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Janine Wissler, που από κοινού ηγούνται του κόμματος, τα πήγαν
ιδιαίτερα άσχημα τους τελευταίους μήνες, με μερικές δυνατές
εμφανίσεις σε πολιτικά talk show, ωστόσο αυτό δεν αρκούσε για
να αντισταθμίσει τους ερασιτεχνισμούς στο επίπεδο της πολιτικής
επικοινωνίας. Η διατήρηση του παρουσίας του Die Linke στη
Βουλή σημαίνει ότι οι κύριοι υπεύθυνοι για το αποκαρδιωτικό
εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορέσουν πιθανότατα να διατηρήσουν
τις θέσεις τους, εξέλιξη που δεν βοηθά στην αναζωογόνηση και
αλλαγή πορείας το επόμενο διάστημα.
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Σε σχέση με την εκλογική στρατηγική, το κόμμα δεν μπορεί
φανερά πλέον να βασιστεί σε μικρές πλειοψηφίες και σε μια
«χούφτα» αστικών περιοχών στα ανατολικά της χώρας, όπου
κέρδισαν έδρες τα παλαιότερα και πιο εμβληματικά στελέχη.
Πρέπει να αναπτύξει ένα πολιτικό όραμα που να συνδέεται με
σημαντικά τμήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας και να αναζητήσει
γενναία στήριξη -σε επίπεδο στελεχών και πολιτικής κουλτούραςαπό νεότερα στελέχη και ψηφοφόρους. Η εμπειρία έχει δείξει, όχι
μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην υπόλοιπη ΕΕ, ότι τα επιτυχημένα
κόμματα της Αριστεράς μπορούν και πρέπει να ενώνουν και να
εμπνέουν ετερόκλητες ομάδες με ένα ισχυρό ενοποιητικό μήνυμα,
με ισχυρές ταξικές αναφορές, αντί να στοχεύουν μικροσκοπικά σε
κάθε ακτιβιστική ομάδα με μαξιμαλιστικά αιτήματα.
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