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Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 
αποτελεί μετεξέλιξη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, έπειτα από 40 
τεύχη.

Με το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων το ΕΝΑ επιχειρεί την ανάλυση των παγκόσμιων 
εξελίξεων και του διαρκώς ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος, τόσο σε (γεω)
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, συνεχίζοντας να 
λαμβάνει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω από τα 
ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο 
ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους 
αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα τόσο τις ισορροπίες όσο και 
τους συσχετισμούς δύναμης στον πλανήτη, με έμφαση στην Ευρώπη.

Στη βάση των αρχών της ιδρυτικής διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Διεθνών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα 
γεγονότα, αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, 
στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και ιδιαίτερα το 
ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Μια σειρά κρισιακών συνθηκών και ιστορικών εξελίξεων, όπως η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης, η προσφυγική/μεταναστευτική 
κρίση, το Brexit και η εν εξελίξει πανδημική κρίση, σε συνδυασμό με τις 
σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
και οι πολυδιάστατες ανισότητες, διαμορφώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες σε 
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνθήκες που αναδεικνύουν εξίσου 
πρωτοφανείς προκλήσεις, η απάντηση στις οποίες συνιστά ένα κυριολεκτικά 
ζωτικής σημασίας διακύβευμα που αναμένεται να (ανα)προσδιορίσει το μέλλον 
του πλανήτη, της Ευρώπης, των κοινωνιών.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις 
που επεξεργάζονται οι παγκόσμιες ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να 
προσεγγίσουν το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) τον κόσμο 
και την Ευρώπη του αύριο; Πώς μπορούν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, όπως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισχυροποιήσουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά τους, 
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, να διασφαλίσουν την ευημερία 
των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών και να αποκρούσουν αποτελεσματικά 
τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων, που εκδίδεται σε μηνιαία βάση στο πλαίσιο της 
ευρύτερης δραστηριότητας του ΕΝΑ, φιλοδοξεί να αναζητήσει, με νηφαλιότητα 
και κριτική διάθεση, απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
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Ησυζήτηση για το παρελθόν και το μέλλον της νομισματικής ένωσης, 
το ζήτημα του χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, η σύνδεση της γαλλικής 
προεδρίας στην ΕΕ με τις προεδρικές εκλογές στη χώρα, οι εύθραυστες 

ισορροπίες στα Βαλκάνια και τα αίτια της αναταραχής στο Καζακστάν 
περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #3 
του ΕΝΑ:

Η επέτειος των 20 ετών από την κυκλοφορία του ευρώ συμπίπτει με τη 
μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται για το μέλλον του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και, κατ’ επέκταση, της ίδιας της ευρωζώνης. Οι –αμφιλεγόμενες, 
στην καλύτερη περίπτωση– δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής του ευρωπαϊκού 
νομίσματος περιγράφουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

Οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για τις υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις 
της κρίσης Covid-19, που διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα από τις αρχές 
του 2020, φέρνουν τον πλανήτη αντιμέτωπο με μια νέα, δυνάμει κρισιακή, 
συνθήκη, μια «πανδημία» χρέους, με προεκτάσεις στους παγκόσμιους και 
περιφερειακούς (γεω)πολιτικούς ανταγωνισμούς.

Η πρόσφατη προσέγγιση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τις χώρες του 
Βίσεγκραντ ξένισε πολλούς. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να ενταχθεί 
στον υπό διαμόρφωση συσχετισμό εντός της ΕΕ και να μην αποσυνδέεται 
από τον αντίκτυπο που θα έχουν οι γαλλικές προεδρικές εκλογές στα 
ευρωπαϊκά πράγματα.

Οι εξελίξεις στη Βοσνία, με επίκεντρο τις ανησυχίες για τις «αποσχιστικές» 
κινήσεις των Σερβοβόσνιων, καθώς και η διένεξη μεταξύ Βουλγαρίας και 
Βόρειας Μακεδονίας γύρω από την ενταξιακή προοπτική της τελευταίας, έχουν 
απασχολήσει τελευταία τη βαλκανική επικαιρότητα. Μακριά από στερεοτυπικές 
ερμηνείες περί του «βάρους του παρελθόντος» στα Βαλκάνια, οι περιπτώσεις 
αυτές καταδεικνύουν τη σημασία των εθνικών αφηγήσεων και αναπαραστάσεων 
του πρόσφατου παρελθόντος για την κατανόηση πολιτικών συγκρούσεων.

Για τον λαό του Καζακστάν το 2022 ξεκίνησε με ένα κύμα μαζικών 
κινητοποιήσεων, το μεγαλύτερο που γνώρισε η χώρα μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης και την ανεξαρτητοποίησή της το 1991. Αφορμή για τον 
ξεσηκωμό των Καζάκων ήταν ο διπλασιασμός της τιμής του υγραερίου LPG, 
βασικού καυσίμου αυτοκινήτων. H άνοδος αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς 
για την ανάδειξη μιας ευρύτερης και βαθύτερης κρίσης εξουσίας, βαθιών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και δημοκρατικού ελλείμματος στη 
χώρα.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #3

20 χρόνια ευρώ: Αποτίμηση για το 
παρελθόν και προοπτικές για το 
μέλλον
Γιάννης Γούναρης,
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Η 20η επέτειος από την κυκλοφορία του ευρώ τιμήθηκε μάλλον υποτονικά, 
με ένα κοινό άρθρο των μελών του Eurogroup, από το οποίο δεν λείπουν οι 
γνωστές κοινοτοπίες για το πόσο το κοινό νόμισμα συμβολίζει την «ευρωπαϊκή 
ενότητα», κάποια ψήγματα αυτοκριτικής για τις αρχικές αδυναμίες στην 
αρχιτεκτονική του, οι οποίες όμως «αντιμετωπίστηκαν» με αφορμή την 
κρίση της δεκαετίας του 2010 (παραλείποντας τη «μικρή λεπτομέρεια» ότι 
χρειάστηκε η θυσία μιας Ιφιγένειας, η οποία εν προκειμένω πήρε τη μορφή 
της Ελλάδας), και μια αναφορά στα εργαλεία με τα οποία ανταποκρίθηκε 
σε δημοσιονομικό επίπεδο η ΕΕ στη δεύτερη κρίση, αυτή της πανδημίας, 
και στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και είναι εύλογη η υποτονικότητα, 
δεδομένου ότι η ευρωζώνη κάθε άλλο παρά έχει διορθώσει τις μεγάλες 
δομικές αδυναμίες της κατασκευής της, γεγονός που περιγράφει τις 
μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της, στο παρόν και στο μέλλον της. 

Αυτή η κάθε άλλο παρά ρόδινη πραγματικότητα αποτυπώνεται σε κάποια 
πρόσφατα γεγονότα και, κυρίως, στη συζήτηση για το μέλλον του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που συνεχίζεται. Σε ό,τι αφορά στα πρώτα, 
μπορεί να σημειώσει κανείς ενδεικτικά τα κάτωθι: 

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει 
το έκτακτο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων λόγω της πανδημικής 
κρίσης ως το τέλος Μαρτίου, ενισχύοντας συγχρόνως το «κανονικό» 
της QE, με στόχο να γίνει η μετάβαση ομαλά, και αφήνοντας ανοικτό το 
ενδεχόμενο να επαναλάβει τις αγορές με βάση το έκτακτο πρόγραμμα, 
εφόσον προκύψει μια νέα έκτακτη ανάγκη, λόγου χάρη μια νέα παραλλαγή 
της Covid-19. Συγχρόνως, η Κριστίν Λαγκάρντ φέρεται να δηλώνει ότι «τα 
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κορονοχρέη των κρατών-μελών, όπως όλα τα χρέη, είναι μια αναγκαιότητα 
να αποπληρωθούν». 

Δεύτερον, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη συνεχίζει να κινείται στα 
υψηλότερα επίπεδα από τη δημιουργία του ευρώ, χωρίς να δείχνει να είναι 
ένα «παροδικό φαινόμενο» που θα διορθωθεί σύντομα – και σίγουρα δεν 
πρόκειται να διορθωθεί μόνο του ή από «το αόρατο χέρι της αγοράς». Η 
κατακόρυφη αύξηση στις τιμές της ενέργειας πλήττει όλο και περισσότερους 
Ευρωπαίους, καθώς μετακυλίεται ουσιαστικά σε όλα τα καταναλωτικά 
προϊόντα –ιδίως στα τρόφιμα–, αυξάνοντας συνολικά το κόστος ζωής. 
Καθώς το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας εν μέσω του χειμώνα πλανάται 
πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο και υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής, 
οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να λάβουν μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, 
τα οποία μεταφράζονται σε επιπλέον επιβάρυνση του δημόσιου χρέους και 
του ελλείμματος. Συγχρόνως, πολλές πρωτεύουσες εγείρουν το ζήτημα 
της απουσίας παρέμβασης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση των 
αυξημένων τιμών ενέργειας. 

Στη πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup-ECOFIN για τη νέα χρονιά τέθηκε 
επί τάπητος το ζήτημα της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης την επαύριον της πανδημίας. Χωρίς να υπάρχουν χειροπιαστά 
αποτελέσματα –πράγμα αναμενόμενο, καθώς ακόμα η σχετική συζήτηση 
είναι σε αρχικό στάδιο για τα δεδομένα της ΕΕ– φαίνεται να υπάρχει ένα 
καταρχήν consensus να κινηθεί η αναθεώρηση του Συμφώνου πάνω σε δύο 
ευρείς άξονες: πρώτον, στη μείωση του δημοσίου χρέους με βραδύτερους 
ρυθμούς από τον ισχύοντα σήμερα κανόνα 1/20, σύμφωνα με τον οποίο, 
αν μια χώρα δεν μειώνει ετησίως το χρέος της κατά το 1/20 της διαφοράς 
μεταξύ του υπάρχοντος χρέους και του ορίου 60% του ΑΕΠ το χρόνο, ώστε 
σε 20 χρόνια αυτό να έχει μειωθεί στο 60% του ΑΕΠ, τίθεται στην (επώδυνη) 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, έναν κανόνα που, ούτως ή άλλως, 
είναι μη ρεαλιστικός – σε περιπτώσεις όπως η ελληνική ή η ιταλική δε, απλά 
εκτός πραγματικότητας· και, δεύτερον, στη μετατόπιση του βάρους της 
πρακτικής υλοποίησης του Συμφώνου υπό την απειλή οικονομικών κυρώσεων 
στην εθελοντική εφαρμογή του από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Βεβαίως, δεν είναι (ακόμα) διόλου ξεκάθαρο τι ακριβώς σημαίνει αυτό, εάν, 
λόγου χάρη, η «ορθή εφαρμογή» του Συμφώνου θα συνοδεύεται από κάποια 
θετικά κίνητρα και διευκολύνσεις. Ούτε είναι οι οικονομικές κυρώσεις του 
Συμφώνου η μόνη απειλή για τις εθνικές κυβερνήσεις, δεδομένου ότι πάντα 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #3

ελλοχεύει ο κίνδυνος προσφυγής στον ESM και σε μνημονιακού τύπου 
«προγράμματα εξυγίανσης και προσαρμογής». Με άλλα λόγια, το ζήτημα 
της παροχής μιας κοινής ασπίδας ασφαλείας μη τιμωρητικού χαρακτήρα 
στα κράτη-μέλη παραμένει.

Μέσα σε αυτές τις γενικές γραμμές συναίνεσης, υπάρχει ευρύτατο 
περιθώριο κινήσεων. Η ταχύτητα και η σχετική ευκολία, πολιτικά μιλώντας, 
με την οποία ανεστάλησαν οι θεμελιώδεις κανόνες της δημοσιονομικής 
ορθοδοξίας ενόψει της πανδημίας έδειξαν ότι, πράγματι, «ανάγκα, 
και οι θεοί πείθονται». Αυτό ενίσχυσε την πλευρά που υποστηρίζει ότι η 
πανδημία αποκάλυψε τις προϋπάρχουσες αστοχίες στην αρχιτεκτονική της 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης και ότι, συνεπώς, το δημοσιονομικό 
πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να αναθεωρηθεί για να στηρίξει τις δημόσιες 
επενδύσεις στη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, με στόχο την 
κλιματική ουδετερότητα (και, το σημαντικότερο, την απεξάρτηση από 
τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες), στις νέες τεχνολογίες, ιδίως δε 
την ψηφιακή, στις υποδομές και στη στρατηγική αυτονομία –ή, καλύτερα, 
αυτάρκεια– της Ευρώπης σε κάποιους βασικούς βιομηχανικούς τομείς.

Του στρατοπέδου των «Μεταρρυθμιστών» ηγούνται η Γαλλία και η Ιταλία. 
Ενόψει των  προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει 
καταστήσει την «ανάκτηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας» κεντρικό σημείο 
της εκστρατείας επανεκλογής του. Μετά την υπογραφή της ιταλογαλλικής 
συνθήκης φιλίας και συνεργασίας στο Μέγαρο Quirinale της Ρώμης, τον 
περασμένο Νοέμβριο, οι δύο χώρες έχουν εντείνει τις απόπειρες τους 
να διατρήσουν το Τευτονικό Τείχος, που πάντως συνεχίζει να ανθίσταται 
σθεναρά σε μια μεγαλεπήβολη μεταρρύθμιση του Συμφώνου. Και δείχνουν 
να έχουν μια κάποια επιτυχία σε αυτό. 

Σε ένα βαρυσήμαντο κοινό τους άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Finan-
cial Times στις 23 Δεκεμβρίου, οι Μακρόν-Ντράγκι αρχικά ασκούν κριτική 
στους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι «περιόρισαν τις 
ενέργειες των κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια κρίσεων και απέτυχαν να 
παράσχουν κίνητρα για την ιεράρχηση των βασικών δημόσιων δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επενδύσεων». Και έχει σημασία ότι ο 
Μάριο Ντράγκι συνυπογράφει κείμενο που περιέχει αυτές τις λέξεις. Μπορεί 
κανείς να το εκλάβει και ως αυτοκριτική.
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Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αποδέχονται (προφανώς) ότι το επίπεδο του 
δημοσίου χρέους πρέπει να μειωθεί σε βιώσιμα επίπεδα. Άλλωστε, οι έννοιες 
«καταχρεωμένος» και «ανεξάρτητος» είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. 
Ωστόσο, αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει μέσω υψηλότερων φόρων, περικοπών 
στις κοινωνικές δαπάνες ή μιας βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που 
καταπνίγει την ανάπτυξη (και εδώ εντυπωσιάζει η post factum επιφοίτηση 
του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, η οποία θα ήταν εξαιρετικά ευπρόσδεκτη 
το 2015, λόγου χάρη). Εξάλλου, το δίδυμο Μακρόν-Ντράγκι επικαλείται 
το παράδειγμα της πανδημίας, για να υποστηρίξει ότι οι δημοσιονομικοί 
κανόνες, ως έχουν, δεν πρέπει να περιορίσουν το περιθώριο ελιγμών των 
κρατών-μελών να επενδύσουν σε τομείς-κλειδιά για την «κυριαρχία» τους 
(όπου εντοπίζει κανείς την αγαπημένη λέξη-κλειδί του Γάλλου Προέδρου). 

Ανοίγοντας εδώ μια αναγκαία παρένθεση, οι ως άνω επενδύσεις 
περιλαμβάνουν, ιδίως, την ανάπτυξη βιομηχανικής βάσης σε νέες τεχνολογίες 
και τον επαναπατρισμό σημαντικού μέρους της βιομηχανικής παραγωγής 
σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ψηφιακής (5G, οπτικές ίνες) ή biotech 
(καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα). Εδώ μπορεί να γίνει λόγος, ενδεικτικά, 
για δύο πολύ φιλόδοξες ιδέες που προωθεί ο (Γάλλος) Επίτροπος Εσωτερικής 
Αγοράς Τιερί Μπρετόν. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία παραγωγικής βάσης 
για μικροτσίπ στην Ευρώπη και στην κατασκευή υπερυπολογιστών νέας 
γενιάς και η δεύτερη στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου δορυφορικού 
ίντερνετ που θα συμπληρώσει τα προγράμματα Galileo και Copernicus.

Κλείνοντας την παρένθεση, το χρέος που δημιουργείται για τη χρηματοδότηση 
τέτοιων επενδύσεων πρέπει «να ευνοείται» από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες, δεδομένου ότι οι δημόσιες δαπάνες αυτού του είδους στην 
πραγματικότητα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του χρέους μακροπρόθεσμα, 
καθώς ωφελούν την ευημερία των μελλοντικών γενεών και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Η παρέμβαση των ηγετών της Γαλλίας και της Ιταλίας κλείνει 
με τη σημαντική τοποθέτηση ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης - Next-
GenerationEU προσφέρει ένα χρήσιμο υπόδειγμα για το μέλλον, κάτι που 
υπονοεί τη μονιμοποίησή του διά της μετατροπής του σε Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης.



ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #3

Εκτός από εργαλείο υποστήριξης της ανάπτυξης, αυτό το Ταμείο θα 
μπορούσε επίσης να λειτουργεί και ως αυτόματος δημοσιονομικός 
σταθεροποιητής που θα ενεργοποιούταν είτε σε συνθήκες γενικευμένης 
κρίσης (όπως η πανδημία), είτε όταν ένα κράτος-μέλος αντιμετωπίζει 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, αντικαθιστώντας έτσι τον «μνημονιακής» 
φιλοσοφίας ESM. Βεβαίως, αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνει σε βάθος 
χρόνου και πέρα από την υπό εξέλιξη διαπραγμάτευση για τη μεταρρύθμιση 
του Συμφώνου. Γι’ αυτό, άλλωστε, παραλείπεται ευσχήμως στο άρθρο.

Επί του παρόντος, λοιπόν, χωρίς να μπαίνουν σε τέτοιες λεπτομέρειες και 
προτιμώντας μια σκόπιμα αόριστη και μετριοπαθή διατύπωση, οι Μακρόν-
Ντράγκι θέτουν, στην πραγματικότητα, τις βασικές θέσεις του στρατοπέδου 
των «Μεταρρυθμιστών» ενόψει της διαπραγμάτευσης με τους «Φειδωλούς» 
του συντηρητικού ευρωπαϊκού Βορρά, οι οποίοι, στην καλύτερη περίπτωση, 
δέχονται μόνο επιμέρους τροποποιήσεις του ισχύοντος πλαισίου, το οποίο 
κατά τα λοιπά βρίσκουν ήδη επαρκώς «ευέλικτο». Κι όμως, θα έπρεπε 
να είναι προφανές ότι, έστω κι αν οι θεμελιώδεις κανόνες του Μάαστριχτ 
δεν μπορούν να αναθεωρηθούν χωρίς αλλαγή των Συνθηκών –πράγμα μη 
ρεαλιστικό–, ο ρυθμός ετήσιας μείωσης χρέους και ελλείμματος πρέπει να 
προσαρμόζεται στις συνθήκες και στα δεδομένα κάθε κράτους-μέλους, 
λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές όπως η βιωσιμότητα του χρέους, ο ρυθμός 
ανάπτυξης, οι δείκτες απασχόλησης, αλλά και πολιτικές κοινωνικής συνοχής, 
όπως η μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Ομοίως, η εξαίρεση από 
τον υπολογισμό του ετήσιου ελλείμματος των δημοσίων επενδύσεων στην 
κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα πρέπει να 
περιλαμβάνει και τις δαπάνες για την ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων 
υγείας και παιδείας –αν θέλει η Ευρώπη να διδαχθεί κάτι από την εμπειρία 
της πανδημικής κρίσης–, καθώς και για τη διαχείριση έκτακτων φυσικών 
φαινομένων, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των χειρότερων επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει αναπόδραστα και αυτό το κομμάτι.

Βεβαίως, μένει να φανεί ποιες από τις παραπάνω προτάσεις και σε τι 
ποσοστό θα πραγματωθούν τελικά στο συμβιβασμό που θα προκύψει 
από την αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών στρατοπέδων. Και εδώ 
εντοπίζεται τo πρόβλημα, που είναι το ίδιο που χαρακτηρίζει κάθε παρέμβαση 
σε επίπεδο ΕΕ τα τελευταία 20 χρόνια: το πολύ υπαρκτό ενδεχόμενο να μην 
προχωρήσει αρκετά μακριά και να μην είναι αρκετά τολμηρή, με αποτέλεσμα 
να κινδυνεύει –και αυτή– να αποδειχθεί ανεπαρκής, κατά το σχήμα «too lit-
tle too late». Βεβαίως, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία του γεγονότος 
ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, δεδομένου ότι, μέχρι πριν από λίγους μήνες, 
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ακόμα και η αναφορά στο ενδεχόμενο αναθεώρησης των «ιερών κανόνων» 
του Συμφώνου θεωρούνταν περίπου «αίρεση» από τους θεματοφύλακες 
της δημοσιονομικής ορθοδοξίας, την ομάδα των «Φειδωλών» κρατών-
μελών και τους ιέρακες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και στην Επιτροπή. Εξάλλου, ως γνωστόν, «η πολιτική είναι η 
τέχνη του εφικτού»· με άλλα λόγια, κάνει κανείς το καλύτερο που μπορεί, 
αξιοποιώντας τα εργαλεία και τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, όχι 
αυτά που θα ήθελε να έχει. Και είναι ευτύχημα, από αυτή την άποψη, ότι το 
χρονικό πεδίο της διαπραγμάτευσης συμπίπτει με τη γαλλική προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία ασφαλώς θα επιδιώξει να κλείσει μια συμφωνία 
πριν από τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου.

Εντούτοις, δεν πρέπει ομοίως να παραγνωρίζεται ότι η ευρωζώνη χτίστηκε τη 
δεκαετία του 1990 με υλικά της δεκαετίας του 1980. Οι βασικές οικονομικές 
παραδοχές που περιγράφουν τη φιλοσοφία της, αλλά και η δομή και η 
λειτουργία της, ήταν απαρχαιωμένες ήδη από το 2010. Το 2022 μοιάζουν με 
απολιθώματα. Το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό και οι διεθνείς ισορροπίες 
έχουν ανατραπεί άρδην από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 
Ζούμε στην εποχή των ψηφιακών παράλληλων νομισμάτων και των crypto. 
Το ευρωσύστημα μοιάζει με έναν –εντυπωσιακό, το δίχως άλλο– γοτθικό 
καθεδρικό ναό ανάμεσα σε ουρανοξύστες. Για να γίνει εργαλείο ανάπτυξης 
και συνοχής στην Ευρώπη, η οικονομική και νομισματική ένωση πρέπει να 
επανεφεύρει τον εαυτό της.

Μακριά από ουτοπίες περί μιας νομισματικής ενοποίησης, που, αναπόδραστα, 
θα έφερνε την οικονομική και, τέλος, την πολιτική ενοποίηση –ουτοπίες 
που παραμένουν πλέον μόνο στο επίπεδο του φαντασιακού–, η  ευρωζώνη 
πρέπει να μετεξελιχθεί από έναν χώρο με κοινό νόμισμα σε ένα σύγχρονο, 
πολυεπίπεδο πλαίσιο ολοκληρωμένης οικονομικής διακυβέρνησης που 
θα χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την καινοτομία, όχι την ακαμψία. 
Ένα πλαίσιο που, από τη μία πλευρά, θα παρέχει μια στέρεη κοινή βάση 
–με τη μορφή του ευρώ– και υποστηρικτικούς-ενισχυτικούς μηχανισμούς 
κατά το πρότυπο του NextGenerationEU και, από την άλλη, θα δίνει το 
περιθώριο στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία για 
τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στο 
ψηφιακό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της εποχής μας, παραδεχόμενο ότι 
«one size does not fit all». Ακόμα κι αν κάτι τέτοιο απαιτεί μια «εποικοδομητικά 
διασταλτική» ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας και του Καταστατικού 
της ΕΚΤ. Αποσπασματικές τροποποιήσεις προς την κατεύθυνση μιας κάποιας 
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μεγαλύτερης δημοσιονομικής χαλαρότητας θα είναι, ασφαλώς, ιδιαιτέρως 
ανακουφιστικές για τις χώρες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος για την 
τήρηση του δημοσιονομικού δόγματος του Μάαστριχτ, πλην όμως απέχουν 
παρασάγγας από το αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Για την Ελλάδα η έκβαση της διαπραγμάτευσης είναι θεμελιώδους σημασίας. 
Όχι μόνο διότι είναι η χώρα που, αντικειμενικά, επλήγη περισσότερο από τις 
εκ γενετής δομικές αστοχίες μιας ατελούς οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης, καθώς είναι πλέον εμπεδωμένο ότι εντάχθηκε στην ευρωζώνη 
με στρεβλό τρόπο, στο πολιτικό πλαίσιο ενός «εκσυγχρονισμού» που 
αποδείχθηκε κίβδηλος – κάτι που πλήρωσε πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία 
και οικονομία και συνεχίζει να το πληρώνει. Αλλά και διότι είναι από τις χώρες 
για τις οποίες η ουσιαστική μεταρρύθμιση των κανόνων του Συμφώνου είναι 
κατεξοχήν ζήτημα οικονομικής επιβίωσης και στοιχειώδους ανεξαρτησίας. Η 
απουσία της Ελλάδας από τη σχετική συζήτηση είναι, συνεπώς, αξιοσημείωτη, 
αλλά ίσως δεν πρέπει να εκπλήσσει, δεδομένης της συνολικής αδιαφορίας 
της τωρινής ελληνικής κυβέρνησης για όλα τα μείζονα θέματα ελληνικού 
ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, πρόκειται για 
μια κατάσταση που πρέπει να ανατραπεί το συντομότερο δυνατό.
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Ο πλανήτης στην παγίδα του χρέους
Βαγγέλης Βιτζηλαίος,
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Αναλύσεων ΕΝΑ

Οι αυξημένες κρατικές δαπάνες για τις υγειονομικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης Covid-19, που διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα 
από τις αρχές του 2020, φέρνουν τον πλανήτη αντιμέτωπο με μια νέα, 
δυνάμει κρισιακή, συνθήκη, μια «πανδημία» χρέους, με προεκτάσεις στους 
παγκόσμιους και περιφερειακούς (γεω)πολιτικούς ανταγωνισμούς.

Παγκόσμιο «βουνό» χρέους

Την ώρα που η ανάκαμψη και η έλευση της μετα-Covid εποχής καθυστερούν, 
εξαιτίας των αβεβαιοτήτων που προκαλούν οι μεταλλάξεις του ιού, και ο 
πληθωρισμός «καλπάζει» σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δημόσια και ιδιωτικά 
χρέη συσσωρεύονται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα τέλη της 
περασμένης χρονιάς δημοσίευσε έκθεση (IMF Global Database) σύμφωνα 
με την οποία το παγκόσμιο χρέος ανήλθε το 2020 στα 226 τρισεκατομμύρια 
δολάρια, αποτελώντας ιστορικό υψηλό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια 
συσσώρευση χρέους από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 
παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες στο 256% του 
ΑΕΠ το 2020. Πιο συγκεκριμένα, στις αναπτυγμένες οικονομίες το δημόσιο 
χρέος, από το 70% του ΑΕΠ το 2007, ανέβηκε στο 124% του ΑΕΠ το 2020, 
ενώ, την ίδια περίοδο, το ιδιωτικό χρέος, από το 164% έφτασε στο 178%, 
με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (2007-2008) και την πανδημική 
κρίση (2020) να αποτελούν τα σημεία καμπής για την εκτόξευση του χρέους.

Οι αριθμοί είναι ακόμη πιο δραματικοί για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, 
οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τις 
αναπτυγμένες και προ πανδημίας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, 
οι φτωχότερες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν συσσωρευμένες 
αποπληρωμές χρέους ύψους 10,9 δισ. δολαρίων για αυτή τη χρονιά. Συνολικά 
74 χώρες χαμηλού εισοδήματος (όπως οι Σρι Λάνκα, Γκάνα, Ελ Σαλβαδόρ,
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Τυνησία κ.ά.) θα πρέπει να αποπληρώσουν περίπου 35 δισεκατομμύρια στον 
επίσημο και στον ιδιωτικό τομέα, ποσό αυξημένο κατά 45% σε σχέση με το 
2020. Η Τράπεζα επισήμανε πρόσφατα ότι περίπου το 60% των φτωχών 
χωρών πρέπει να αναδιαρθρώσει το κρατικό χρέος του ή βρίσκεται στο 
όριο να χρειαστεί να το κάνει. Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με 
την παγκόσμια έκρηξη του πληθωρισμού, που ανεβάζει/θα ανεβάσει και τα 
επιτόκια –άρα και το κόστος δανεισμού των χωρών–, δημιουργούν φόβους, 
που εκφράζονται επίσημα από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, για μια αλληλουχία αδυναμιών πληρωμής 
(άρα, χρεοκοπιών), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια ανάκαμψη. 
Η βρετανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Jubilee Debt Campaign (JDC) 
σε πρόσφατη έκθεσή της προειδοποίησε ότι η σύσφιξη της νομισματικής 
πολιτικής της αμερικανικής Fed είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στη χρεοκοπία 
δεκάδες αναπτυσσόμενες υπερχρεωμένες χώρες.

Παγίδες χρέους, διπλωματία του χρέους 
και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί

Η εξάρτηση φτωχότερων χωρών από ισχυρότερες μπαίνει στο πλαίσιο των 
εξελίξεων σε ό,τι αφορά τους υφιστάμενους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, 
αποδεικνύοντας πώς το ζήτημα του αυξανόμενου χρέος μπορεί να 
αποτελέσει πολιτικό «όπλο». Η άτυπη πολιτικοοικονομική διελκυστίνδα 
ανάμεσα στη Δύση (και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ) και την Κίνα έχει επαναφέρει το 
ζήτημα των «παγίδων χρέους» και της «διπλωματίας του χρέους». Η Κίνα 
έχει κατηγορηθεί από τη Δύση –τόσο από τον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον 
Μπάιντεν όσο και από τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ– ότι δανείζει με μη 
βιώσιμους όρους φτωχότερες χώρες, ώστε να τις εγκλωβίζει σε μια «παγίδα 
χρέους», αξιοποιώντας την εξάρτηση αυτή ως πολιτική μόχλευση για να 
επεκτείνει την επιρροή της. Η Κίνα είναι από τους μεγαλύτερους δανειστές 
στο κόσμο, καθώς τα δάνειά της προς τις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος έχουν τριπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 
2020 τα 170 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Έρευνα της ΑidData, που εντάσσεται στο William & Mary University των 
ΗΠΑ, επισήμανε ότι ο μισός δανεισμός της Κίνας προς αναπτυσσόμενες 
χώρες δεν αναφέρεται στα επίσημα στατιστικά του χρέους. Χώρες όπως 
το Τζιμπουτί, το Λάος, η Ζάμπια και το Κιργιστάν έχουν χρέη προς την Κίνα 
(κυρίως από έργα στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας) που 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% του ΑΕΠ τους.
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Το Πεκίνο, απαντώντας στις επικρίσεις αυτές, τονίζει ότι διατυπώνονται από 
κάποιους στη Δύση για να κλονίσουν την εικόνα της χώρας, υποστηρίζοντας 
ότι καμία χώρα δεν έχει πέσει σε «παγίδα χρέους» δανειζόμενη από την 
Κίνα. Πρόσφατο δημοσίευμα του κινεζικού πρακτορείου Xinhua έκανε λόγο 
για τις «παγίδες χρέους» που προκαλούνται από τις ΗΠΑ παγκοσμίως, 
υπενθυμίζοντας ότι «ο δρόμος προς την αμερικανική ηγεμονία διανοίχθηκε 
εν μέρει μέσω της επιτάχυνσης της κρίσης χρέους σε αναδυόμενες 
αγορές». Κάνοντας, μεταξύ άλλων, αναφορά στο βιβλίο Η εξομολόγηση 
ενός οικονομικού δολοφόνου του Τζον Πέρκινς, το δημοσίευμα αναφέρεται 
στην αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό, υποστηρίζοντας ότι οι «παγίδες» 
εμφανίζονται από τον 19ο αιώνα, καθώς και στις «παγίδες χρέους» των 
ΗΠΑ σε Λατινική Αμερική, Ασία και Αφρική.

Το χρέος περνά μέσα από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ

Στην Ευρώπη η συζήτηση για το χρέος την επαύριο της πανδημικής κρίσης 
περνά μέσα από την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της 
ΕΕ. Δύο από τα βασικά σημεία της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του 
Συμφώνου Σταθερότητας αφορούν το ύψος του επιτρεπόμενου χρέους ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο στο ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο –πριν από 
την αναστολή του λόγω της πανδημίας– διαμορφώνεται στο 60%, καθώς 
και το είδος των δαπανών που θα υπολογίζονται σε αυτό. Οι δημόσιες 
δαπάνες με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και τη στήριξη των 
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας αύξησαν 
σημαντικά το ύψος των δημοσιονομικών χρεών, καθιστώντας επιτακτική την 
εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης τόσο για το «κορονοχρέος» όσο και για το 
ήδη υφιστάμενο δημόσιο χρέος. Χώρες όπως η Ελλάδα (με χρέος πάνω 
από 200% του ΑΕΠ), η Ιταλία (πάνω από 150%), η Πορτογαλία (πάνω από 
130%), η Ισπανία (πάνω από 120%), η Γαλλία (σχεδόν 115%) δεν θα βρουν 
βιώσιμους τρόπους ανάκαμψης εάν δεν αλλάξουν οι κανόνες σχετικά με το 
χρέος.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης το 
χρέος διαδραμάτισε ισχυρό πολιτικό ρόλο. Στην περίπτωση της Ελλάδας 
αποτέλεσε τη βασική αιτία προστριβών μεταξύ των Ευρωπαίων και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς η μη διαγραφή ή αναδιάρθρωσή 
του το 2010 και η συνακόλουθη προσφυγή της χώρας στο μηχανισμό 
στήριξης οδήγησαν επί της ουσίας σε μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή 
με τιμωρητικές πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης.
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13

Οι αβεβαιότητες της επόμενης ημέρας

Η οικονομική ρευστότητα και οι εύθραυστες ισορροπίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο έχουν ως αποτέλεσμα η παγκόσμια οικονομία να βαδίζει σε 
τεντωμένο σχοινί, όπου ο παραμικρός λάθος ελιγμός μπορεί να οδηγήσει 
σε πτώση. Η Χάιντι Τσόου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Jubilee Debt Cam-
paign, υπογράμμισε ότι «η κρίση χρέους εξακολουθεί να “καταβροχθίζει” 
χώρες χαμηλότερου εισοδήματος, χωρίς να διαφαίνεται κάποια προοπτική, 
εκτός κι αν αναληφθεί επείγουσα δράση για την ανακούφιση χρέους. Η 
κρίση χρέους έχει στερήσει ήδη από πολλές χώρες τους πόρους που 
χρειάζονται για να καταπολεμήσουν την κλιματική κρίση και τη συνεχιζόμενη 
αναταραχή από την πανδημική κρίση, την ώρα που τα επιτόκια απειλούν 
να βυθίσουν τις χώρες  αυτές σε ακόμη μεγαλύτερο χρέος. Οι ηγέτες της 
G20 δεν μπορούν να κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο και να εύχονται 
απλώς να τελειώσει η κρίση. Χρειάζεται επειγόντως ένα σχέδιο διαγραφής 
χρέους που θα υποχρεώνει τους ιδιώτες δανειστές να πάρουν μέρος στην 
απομείωση του χρέους».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πλέον βιώσιμη λύση περνά μέσα από την 
αμοιβαιοποίηση του χρέους υπό την εγγύηση της ΕΚΤ, ωστόσο οι πολιτικοί 
συσχετισμοί, με την εξαίρεση της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν 
επιτρέπουν την προοπτική αυτή, όπως δεν έχουν επιτρέψει, εδώ και πάνω 
από δύο δεκαετίες, την έκδοση ευρωομολόγων.

Το ζήτημα της διαχείρισης των χρεών όμως είναι κομβικό σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ομαλή ανάκαμψη των 
οικονομιών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποτελέσει άλλη μία βραδυφλεγή 
βόμβα, που, αν εκραγεί, θα διαμορφώσει εκ νέου κρισιακές συνθήκες.
στην κανονικότητα κατά τη μετά-Covid εποχή (που όλοι εύχονται να μην 
αργήσει) δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ένα business as usual και στην 
ολική επαναφορά αποτυχημένων πολιτικών που οδήγησαν την Ευρώπη σε 
εσωτερικές συγκρούσεις και σημαντική απαξίωση την περασμένη δεκαετία. 
Εάν αυτός ο πόλος έχει ως βάση του τη Συνθήκη του Quirinale, τόσο το 
καλύτερο.
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Ο τακτικιστής Μακρόν και η 
Eυρώπη μέσα από τα μάτια των 
Ηλυσίων Πεδίων
Βαγγέλης Δ. Μαρινάκης,
Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Δημόσιες Πολιτικές, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ποιος Ευρωπαίος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης, φθάνοντας στη 
Βουδαπέστη, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, και απευθυνόμενος 
στον Βίκτορ Ορμπάν, είπε: «Έχουμε πολιτικές διαφωνίες, αλλά είμαστε 
αποφασισμένοι να δουλέψουμε μαζί για την Ευρώπη»; Το μυαλό όσων 
παρακολουθούν την ευρωπαϊκή πολιτική ζωή θα πήγαινε, κατά πάσα 
πιθανότητα, στον Πολωνό Πρόεδρο Άντρζεϊ Ντούντα ή στον Σλοβένο 
πρωθυπουργό Γιάνες Γιάνσα. 

Όμως αυτός που προέβη στην παραπάνω διαπίστωση δεν ήταν άλλος από 
τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Οι φιλοφρονήσεις δεν σταμάτησαν 
εκεί. Ο Μακρόν δήλωσε ευθαρσώς πως «υπάρχει ξεκάθαρη σύγκλιση με 
την ομάδα του Βίσεγκραντ» σε ό,τι αφορά την ανάγκη περιορισμού των 
μεταναστευτικών ροών, περιγράφοντας μάλιστα τους αιτούντες άσυλο των 
οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν ως «άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να 
μείνουν στην Ευρώπη». 

Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η συντηρητική μεταστροφή στο λόγο του 
άλλοτε κατεξοχήν εκφραστή της φιλελεύθερης Ευρώπης; Μια πρώτη 
προσέγγιση συνδέει αυτή την αλλαγή στάσης με την αγωνία του να 
εξασφαλίσει μια δεύτερη προεδρική θητεία. Δεν θα είναι εξάλλου η πρώτη 
φορά που ο ένοικος των Ηλυσίων Πεδίων εγκαταλείπει κάθε στοιχείο 
του αρχικά ορμητικού κεντρισμού του χάριν της ασφάλειας των αξιών 
της παραδοσιακής συντήρησης, από το αδιάκοπο κρεσέντο αστυνομικής 
βίας έως τη μείωση φόρων για τους πλούσιους. Ούτε πρέπει να λησμονείται 
ότι η υιοθέτηση μέρους της ρητορικής ή ακόμη και του εκλογικού 
προγράμματος της Ακροδεξιάς, στη λογική της ενσωμάτωσης της εκλογικής 
της πελατείας, αποτελεί πάγια τακτική των ηγετών της χώρας, ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90. Επιπλέον, ο προσεταιρισμός των κρατών του 
Βίσεγκραντ, παραδοσιακού πόλου επιρροής της Γερμανίας, θα προσέδιδε 
εμμέσως πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και δυνατότητα μόχλευσης στο Παρίσι, 
ως προνομιακό συνομιλητή και κατευναστή τους.
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Μια άλλη οπτική αφορά την επιλογή «διαμερισματοποίησης» στην οποία 
φαίνεται πως έχουν καταλήξει από κοινού Παρίσι και Βερολίνο σε ό,τι 
αφορά την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπό αυτή την 
έννοια, η απομόνωση Βουδαπέστης και Βαρσοβίας έχει λάβει τέλος, 
αφού οι επικεφαλής του γαλλογερμανικού άξονα δείχνουν διατεθειμένοι 
να αποδεχτούν την αλά καρτ ευρωπαϊκή ένταξη που έχουν υιοθετήσει 
οι Ορμπάν και Μοραβιέσκι, στο βωμό των εσωτερικών συσχετισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλωτικό αυτής της κατεύθυνσης συνύπαρξης 
με τους μέχρι πρότινος «παρίες», εξάλλου, είναι και το πρόγραμμα της 
γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα πλαίσια του οποίου τα 
ακανθώδη ζητήματα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της αντιμετώπισης της πολιτικής διαφθοράς απουσιάζουν από τις 
προτεραιότητες και καταλαμβάνουν θέση υποπαραγράφου σε μια γενική 
αναφορά περί κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Αν εξετάσει κανείς τις συγκεκριμένες προτεραιότητες, δεν μπορεί να 
προσπεράσει την εκτενή αναφορά του κειμένου της γαλλικής ατζέντας στις 
σχέσεις Ευρώπης-Αφρικής και την ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνουν  οι 
έννοιες της άμυνας και της ασφάλειας. Τα δύο  ζητήματα όχι μόνο δεν 
αλληλοαποκλείονται αλλά, αντίθετα, αλληλοσυμπληρώνονται κατά πολλούς 
τρόπους. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαίο ότι η αποκατάσταση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάπτυξη επενδυτικών συνεργειών ικανών 
να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, ώστε να αποτραπεί η 
αδιάκοπη ροή μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, συνοδεύονται από 
αναφορές στην ανάγκη δημιουργίας μιας «ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας 
παρέμβασης» (η οποία πιθανόν να συνεπικουρεί τις γαλλικές δυνάμεις 
στο γνώριμο πια σε μας Σαχέλ) και ενός μηχανισμού αποτελεσματικής 
επιστροφής εκείνων οι αιτήσεις ασύλου των οποίων απορρίφθηκαν.

Η αρχή της συνέπειας διέπει τα άλλα δύο βασικά σημεία των διακηρύξεων 
του Γάλλου ηγέτη, την ανάγκη αναβάθμισης της σχέσης της Ένωσης με 
τη Ρωσία και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πολλοί 
αναρωτιούνται κατά πόσον μια εξάμηνη προεδρία, ακόμη και με το ειδικό 
βάρος του Παρισιού, είναι ικανή να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των 
δύο εγχειρημάτων, χρεώνοντας στον Μακρόν την αναπαραγωγή μιας 
μεγαλοστομίας ανάλογης του θεσμού που υπηρετεί αλλά αναντίστοιχης 
του τρέχοντος ευρωπαϊκού συσχετισμού. Περίπτωση ενδεικτική η αδυναμία 
μιας μερικής, έστω, πολιτικής και αμυντικής χειραφέτησης της ΕΕ από ΗΠΑ 
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και ΝΑΤΟ, με τον γαλλογερμανικό άξονα να δέχεται την απονεύρωση του 
επιδιαιτητικού του ρόλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Μινσκ, ώστε 
να αποφευχθεί η σύγκρουση με το ρωσοφοβικό μπλοκ της ΕΕ (Πολωνία, οι 
τρεις βαλτικές χώρες, Σουηδία και Φινλανδία).

Επιστρέφοντας στις γαλλικές κάλπες, το μόνο πραγματικό αίνιγμα 
συνίσταται στο τι θα σημάνει μια ήττα Μακρόν για το μέλλον της Ένωσης. 
Αν και μέχρι τώρα κανείς από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη 
γαλλική προεδρία –με εξαίρεση τον αριστερό Ζαν-Λυκ Μελανσόν– δεν θέτει 
θέμα αποχώρησης από την ΕΕ, μια νίκη ενός εκ των ακροδεξιών Ζεμούρ ή 
Λεπέν εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μια επιστροφή στο εθνικό κράτος και, 
κατ’ επέκταση, στην αποδυνάμωση των Βρυξελλών ως κοινοτικού κέντρου 
λήψης αποφάσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η εκπρόσωπος 
της θεσμικής Κεντροδεξιάς –και πιθανότερη αντίπαλος του Μακρόν στον 
δεύτερο γύρο– Βαλερί Πεκρές, η οποία έχει υιοθετήσει την ίδια θέση με 
αυτή των κυβερνώντων στη Βαρσοβία, ότι δηλαδή η εθνική νομοθεσία 
υπερέχει της ευρωπαϊκής.

Προς το παρόν και με βάση τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα, η προοπτική 
της διασάλευσης της ευρωπαϊκής «κανονικότητας» δεν διαφαίνεται στον 
ορίζοντα. Δεν μπορεί, ωστόσο, παρά να διερωτηθεί κανείς μήπως εκείνος 
που πρώτος ευθύνεται για την παρέκκλιση από τις ευρωπαϊκές νόρμες δεν 
είναι άλλος από τον ίδιο τον Γάλλο Πρόεδρο. Πότε με τη συνυπογραφή 
της Συνθήκης του Κυρηναλίου, πότε με την υιοθέτηση μιας «φυγόκεντρης» 
παραλλαγής της ΕΕ που εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα στη σκιά μιας 
ρεαλπολιτίκ εσωτερικών συσχετισμών, η υπό διαμόρφωση κατάσταση 
παραπέμπει –με ευθύνη και του ίδιου του Μακρόν– περισσότερο στην 
Ευρώπη του τέλους του 19ου αιώνα παρά σε αυτή του 21ου.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #3

Νέες «συγκρούσεις 
για το παρελθόν» στα Βαλκάνια
Θωμάς Γούμενος, 
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης

Μια προβλέψιμη, σχεδόν παβλοφική, αντίδραση δυτικών -ιδίως- κρατών, 
οργανισμών και αναλυτών στις περιοδικές εντάσεις που εμφανίζονται στα 
Βαλκάνια είναι η καταφυγή σε μια ανάγνωση που τονίζει την «ταραγμένη 
ιστορία» και τα «εθνικιστικά πάθη» της περιοχής. Η σύγκρουση εθνικισμών στην 
Ισπανία, για το καταλανικό ζήτημα, το βάρος και η συνεχιζόμενη διερεύνηση 
του εθνικού παρελθόντος στη Γερμανία, σχεδόν έναν αιώνα μετά την άνοδο 
του ναζισμού, η εμφανής επιρροή ιστορικών στερεοτύπων στη στάση των ΗΠΑ 
προς τη Ρωσία κατά την εν εξελίξει ουκρανική κρίση αποτελούν μόνο κάποια 
παραδείγματα για τον μεροληπτικό χαρακτήρα αυτής της προσέγγισης. Από 
την άλλη, αυτό δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να παραγνωρίζεται η σημασία των 
κυρίαρχων εθνικιστικών λόγων στις κοινωνίες των Βαλκανίων και η ύπαρξη 
αντιπαρατιθέμενων ιστορικών αναπαραστάσεων για το –πρόσφατο κυρίως– 
παρελθόν.

Δύο τέτοιες βαλκανικές εντάσεις απασχολούν τους τελευταίους μήνες την 
επικαιρότητα. Η πρώτη και σοβαρότερη είναι αυτή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 
Στο επίκεντρό της βρίσκεται η όξυνση της στάσης της σερβοβοσνιακής 
πλευράς, με κύριο εκφραστή τον ισχυρότερο πολιτικό της, Μ. Ντόντικ, κάτι που 
εντείνει τις ανησυχίες για απόσχιση των Σερβοβόσνιων. Τέτοιες κινήσεις ήταν 
η απόσυρση των εκπροσώπων της κοινότητας από μια σειρά ομοσπονδιακών 
οργάνων, στα οποία μετέχουν από κοινού με εκπροσώπους των Βόσνιων 
μουσουλμάνων (Bosniaks) και των Κροατών, όπως και το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας υπέρ της «ανάκτησης» 
αρμοδιοτήτων στους τομείς της φορολογίας και της δικαιοσύνης, ακόμα και η 
δημιουργία χωριστού στρατού.

Παρά ταύτα, η απόσχιση των Σερβοβόσνιων συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες 
πραγματοποίησης. Οι απειλές που εξαπολύει ο Ντόντικ μοιάζουν ενταγμένες 
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στη μακρόχρονη επιδίωξή τους για διαφύλαξη και ενίσχυση των σερβοβοσνιακών 
θεσμών. Προς ώρας όμως αφορούν κυρίως το ρητορικό και συμβολικό πεδίο: 
η προαναφερθείσα απόφαση του τοπικού κοινοβουλίου έχει περισσότερο 
χαρακτήρα δήλωσης προθέσεων, ενώ σε πρόσφατη συνάντησή του με τον Ντόντικ 
ο Σέρβος Πρόεδρος Βούσιτς κάλεσε τους Σερβοβόσνιους να επιστρέψουν στα 
ομοσπονδιακά όργανα. Επιπλέον, η ίδια η επιλογή της απόσχισης είναι μειοψηφική 
μεταξύ των Σερβοβόσνιων, σύμφωνα τουλάχιστον με μια πρόσφατη έρευνα1. 
Εξάλλου, μια de facto ανεξάρτητη κρατική οντότητα των Σερβοβόσνιων θα 
μπορούσε να ελπίζει στην (απολύτως απαραίτητη) στήριξη μόνο της Σερβίας: 
κάτι τέτοιο όμως θα έθαβε την προοπτική ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ.

Ποια ήταν όμως η αφορμή για την κλιμάκωση της σερβοβοσνιακής στάσης; Στα 
τέλη Ιουλίου 2021 ο τότε Ύπατος Εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας στη 
Βοσνία άλλαξε τον νόμο, ποινικοποιώντας ουσιαστικά την άρνηση της γενοκτονίας. 
Επί της ουσίας, ο νόμος θέτει στο στόχαστρο τη δημόσια αμφισβήτηση ή και 
άρνηση της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα και του βαθμού ευθύνης των 
σερβοβοσνιακών δυνάμεων από επίσημες αρχές των Σερβοβόσνιων. Αυτή η 
αμφισβήτηση προφανώς εγγράφεται σε ένα –ποικιλόμορφα εκφραζόμενο, πλην– 
διάχυτο αίσθημα αδικίας μεταξύ των Σέρβων της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Πιο 
πρόσφατα, η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας συνέστησε δύο επιτροπές, στις 
οποίες μετείχαν επιλεχθέντες ξένοι ειδικοί, για να διερευνήσουν τα γεγονότα του 
πολέμου της Βοσνίας. Το πόρισμα της πρώτης παρουσίαζε τους Σερβοβόσνιους 
πρωτίστως ως θύματα εθνοκάθαρσης στο Σεράγεβο. Η δεύτερη επιτροπή 
δεν αρνούνταν μεν την τέλεση εγκλημάτων πολέμου από τις σερβοβοσνιακές 
δυνάμεις· όμως αμφισβητούσε τόσο τον συνολικό αριθμό των εκτελεσθέντων 
όσο και το χαρακτηρισμό τους ως αμάχων και, συνακόλουθα, τον ίδιο το 
χαρακτηρισμό της πράξης ως «γενοκτονίας» (τον οποίο έχει αποδώσει και το 
Διεθνές Δικαστήριο). Ταυτόχρονα, οι σερβοβοσνιακές αρχές συνεχίζουν ως 
σήμερα να διοργανώνουν (παράνομες) εκδηλώσεις μνήμης που παραπέμπουν 
ευθέως στα γεγονότα του πολέμου. Πέραν του ότι τέτοιες επιλογές κρίνονται, 
από τη σκοπιά της κυρίαρχης ιστορικής αφήγησης, «αναθεωρητικές» και, από 
πλευράς περιεχομένου, «εθνικιστικές», το πρώτιστο είναι ότι συντελούν στη 
διεύρυνση της περιχαράκωσης  των τριών κύριων εθνοτικών ομάδων της Βοσνίας.

Η δεύτερη ένταση στα Βαλκάνια, αυτή μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας 
Μακεδονίας, εδράζεται εξίσου στην ιστορία της πρώην Γιουγκοσλαβίας και έχει 
στο επίκεντρό της ανταγωνιστικές εθνικές αφηγήσεις. Το κύριο πολιτικό επίδικο 
της διένεξης αφορά το συνεχιζόμενο βέτο της Βουλγαρίας στην έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Β. Μακεδονίας (που συμπαρασύρει και την 
Αλβανία).
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1 Βλ. USAID/Bosnia Herzegovina, August 2021, National Survey of Citizens’ Perceptions in Bosnia and Herze-
govina 2020, Final Report, σ. 30. Ενώ μια προοπτική που ισοδυναμεί με απόσχιση συγκέντρωνε το 33% των 
θετικών γνωμών των Σερβοβόσνιων ερωτηθέντων το 2016, αυτό το –ήδη μειοψηφικό– ποσοστό μειώθηκε στο 
13% το 2020.

https://measurebih.com/uimages/NSCP-BiH20202020Report.pdf
https://measurebih.com/uimages/NSCP-BiH20202020Report.pdf
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Οι απαιτήσεις της Βουλγαρίας περιλαμβάνουν τη συνταγματική αναβάθμιση 
της βουλγαρικής κοινότητας στη Β. Μακεδονία και ταυτόχρονα την εκ νέου 
αποκήρυξη πιθανής διεκδίκησης αναγνώρισης μιας «μακεδονικής» μειονότητας 
στο έδαφός της. Η βασική διεκδίκηση του Βούλγαρων πάντως, παρότι δεν 
διατυπώνεται επίσημα ως τέτοια, αφορά την παραδοχή από την άλλη πλευρά 
ότι ουσιαστικά δεν υφίσταται χωριστή «μακεδονική» ιστορία και ταυτότητα πριν 
από τον Β΄ Π.Π., καθώς και ότι η μακεδονική γλώσσα αποτελεί μια διάλεκτο της 
βουλγαρικής. Αυτή η απαίτηση είναι η πλέον απειλητική για την άλλη πλευρά: 
το εθνικό αφήγημα που αναπτύχθηκε μεταπολεμικά έθετε ως υπαρξιακό 
στόχο την ανάδειξη μιας «μακεδονικής νοτιο-σλαβικής» ταυτότητας, εμφανώς 
διακριτής από τη βουλγαρική2.

Η όξυνση των εθνικιστικών διεκδικήσεων της Βουλγαρίας συμπίπτει με την 
είσοδό της στην ΕΕ το 2007. Παρότι το 2017 υπογράφηκε με τη νέα, τότε, 
κυβέρνηση Ζάεφ Σύμφωνο Φιλίας, που προέβλεπε και τη συγκρότηση μιας 
κοινής «Επιτροπής Ιστορίας» για την επεξεργασία των διαφορετικών ιστορικών 
οπτικών, η Βουλγαρία εμφανίζεται έως τώρα αδιάλλακτη. Αυτή η εθνικιστική 
πολιτική της Βουλγαρίας δεν θα πρέπει να ξενίζει, ούτε να θεωρείται 
«βαλκανικό» ίδιον· είναι απολύτως συμβατή με την «αυξημένη νομιμοποίηση 
του εθνικισμού εντός της ΕΕ3», αντλώντας, θα προσθέταμε, έμπνευση από το 
βέτο που επέσειε η Ελλάδα ως το 2018.

Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο μήνα διαφαίνεται μια πιθανότητα διευθέτησης της 
διένεξης με τον μόνο τρόπο που θα ήταν αυτό δυνατό, δηλαδή με την αλλαγή 
στάσης του ισχυρότερου, διεκδικούντος μέρους. Η νέα, συμμαχική κυβέρνηση 
της Βουλγαρίας στη θέση της δεξιάς κυβέρνησης Μπορίσοφ, με ισχυρότερο 
κόμμα το νεοεμφανιζόμενο «κεντρώο» Prodalzhavame promyanata, δήλωσε 
εξ αρχής την πρόθεση επίλυσης των διαφορών με τη Β. Μακεδονία εντός 
έξι μηνών. Την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο 
πρωθυπουργών και διακυβερνητική διάσκεψη στη Σόφια. Ήδη το ζήτημα της 
αποσαφήνισης του ότι η «Βόρεια» Μακεδονία δεν περιλαμβάνει το βουλγαρικό 
τμήμα της Μακεδονίας διευθετήθηκε.
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2 O. Vangelov, 2019, “The Primordialisation of Ethnic Nationalism in Macedonia”, Europe-Asia Studies, 71: 2, σ. 208.
3 N. Nancheva & C. Koneska,2015, “Europeanization Without Europe: The Curious Case of Bulgarian–Macedonian 
Relations”, European Politics and Society, 16: 2, σ. 238. 
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Οι πρακτικές και ρητορικές εθνικής υπεροχής, κατάφωρης παραχάραξης 
ιστορικών γεγονότων και καλλιέργειας μια στενής εθνοκεντρικής μνήμης πρέπει 
να καταδεικνύονται ως τέτοιες και να καταπολεμούνται. Όμως, δεν πρέπει 
να κατανοούνται απλώς ως εργαλεία πολιτικής χειραγώγησης, καθώς συχνά 
βασίζονται σε εθνικές αφηγήσεις και αναπαραστάσεις που έχουν αναπαραχθεί 
θεσμικά επί μακρόν και έχουν αποκτήσει ευρεία απήχηση (παραδείγματα  
Βουλγαρίας και Ελλάδας έναντι Β. Μακεδονίας) ή εκφράζουν ανάγκες 
νομιμοποίησης πρόσφατων εγχειρημάτων εθνικής συγκρότησης (παράδειγμα 
Β. Μακεδονίας, ιδιαίτερα επί Γκρούεφσκι). Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολέμων, 
όπως αυτή της Βοσνίας, οι συγκρούσεις γύρω από την ιστορία, τη μνήμη και 
την ταυτότητα θα πρέπει να αναμένεται ότι θα διαγράψουν έναν κύκλο προτού 
μπορέσουν να διευθετηθούν.

Η περίπτωση της Β. Μακεδονίας μετά το 2017 (καθώς και της Ελλάδας το 
2018 και πιθανόν της Βουλγαρίας σήμερα) καταδεικνύουν ότι για την έξοδο από 
αυτούς τους κύκλους κομβικής σημασίας είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης 
από προοδευτικές δυνάμεις.

Ως προς την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ: Παρά τις 
παλινωδίες της τελευταίας (π.χ. το αδιανόητο βέτο της Γαλλίας το 2019) και 
το γεγονός ότι η ένταξη δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη των επιμέρους εθνικών 
σκοπιμοτήτων ή την ουσιαστική άνοδο του βιοτικού επιπέδου, δύσκολα μπορεί 
κανείς να φανταστεί μια εναλλακτική στην ευρωπαϊκή προοπτική για τα Δυτικά 
Βαλκάνια. Η σταθερότητα των συνόρων και η εξασφάλιση της ειρήνης, καθώς 
και η σταδιακή άμβλυνση ιστορικών αντιπαλοτήτων σε κάποιες περιπτώσεις, 
που, έως τώρα τουλάχιστον, έχουν χαρακτηρίσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, 
αποτελούν επαρκείς αιτιολογήσεις της ανάγκης ένταξης των κρατών αυτών 
στην ΕΕ και επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών.
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Καζακστάν: Πεδίο πολλαπλών 
συγκρούσεων
Ειρήνη Γιαννοπούλου,
Πολιτική επιστήμονας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια 
Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ

Για τον λαό του Καζακστάν το 2022 ξεκίνησε με ένα κύμα μαζικών 
κινητοποιήσεων, το μεγαλύτερο που γνώρισε η χώρα μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης και την ανεξαρτητοποίησή της το 1991. Αφορμή για τον 
ξεσηκωμό των Καζάκων ήταν ο διπλασιασμός της τιμής του υγραερίου LPG, 
βασικού καυσίμου αυτοκινήτων. Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα που 
προκαλεί η αδυναμία χρήσης αυτοκινήτου σε μια χώρα τέτοιας έκτασης με 
τόσο βαρύ χειμώνα, η άνοδος αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την 
ανάδειξη μιας ευρύτερης και βαθύτερης κρίσης εξουσίας, βαθιών οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων και δημοκρατικού ελλείμματος στη χώρα.

Τις τελευταίες δεκαετίες η κατανομή του πλούτου στο εσωτερικό της κοινωνίας 
του Καζακστάν είναι άνιση: το 2018 ο δείκτης GINI ανερχόταν περίπου στο 
28, έχοντας πορεία ανοδική. Παρά, λοιπόν, το γεγονός πως το Καζακστάν 
θεωρείται μια από τις πιο γρήγορα αναδυόμενες οικονομίες, λόγω του πλούτου 
της σε αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, ουράνιο (διαθέτει το 40% των 
παγκόσμιων αποθεμάτων) και άλλα μεταλλεύματα, η πλειοψηφία των πολιτών 
δεν ωφελείται από αυτές τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες στον 
εξορυκτικό και ενεργειακό τομέα. Αντίθετα, οι ελίτ της χώρας συσσωρεύουν 
στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου, οξύνοντας το 
κοινωνικοοικονομικό χάσμα εντός της κοινωνίας.

Μάλιστα, οι μηχανισμοί διαφάνειας και λογοδοσίας είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς, 
καθώς η χώρα καταλαμβάνει την 102η θέση στις 180 σε ό,τι αφορά το δείκτη 
διαφθοράς (με την 180η να είναι η πιο διεφθαρμένη) και την 139η θέση στις 176 
στον δείκτη δημοκρατικότητας (με την 176η να είναι η λιγότερο δημοκρατική). 
Αν και επισήμως το πολίτευμα του Καζακστάν είναι Προεδρική Δημοκρατία, 
πολλοί αναλυτές, αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, υποστηρίζουν πως 
πρόκειται για ένα καθεστώς αυταρχικό, βασισμένο στην κυριαρχία των ελίτ. 
Παράλληλα, η πανδημία έπληξε την οικονομία της χώρας, αυξάνοντας τον 
πληθωρισμό (6,7%) και την ανεργία (6%), σε συνδυασμό με τους ήδη χαμηλούς 
μισθούς.
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Εν ολίγοις, η μετάβαση του Καζακστάν από μια οικονομία κεντρικού σχεδιασμού 
στην ελεύθερη και ανοιχτή αγορά και από ένα κομμουνιστικό καθεστώς 
δεκαετιών στη φιλελεύθερου τύπου δημοκρατία δεν ήταν ομαλή, αλλά ούτε 
και έχει πλήρως ολοκληρωθεί. Η μη γραμμική αυτή μετάβαση επέτρεψε 
την ανάδυση μιας ισχυρής ομάδας ολιγαρχών, θολώνοντας τα όρια μεταξύ 
πολιτικής εξουσίας και ιδιωτικού κεφαλαίου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της 
κατανομής ισχύος μεταξύ μιας «εξέχουσας» μειοψηφίας στους κυβερνητικούς 
και κρατικούς μηχανισμούς είναι η οικογενειοκρατία και ο νεποτισμός, γεγονός 
που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την ομαλή και δημοκρατική διαδικασία, 
ενώ οξύνει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ίδιων των μελών της οικονομικής 
και πολιτικής ελίτ.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος Πρόεδρος –και μετέπειτα «Αρχηγός του Έθνους» 
(Elbasy)– του ανεξάρτητου Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ κατείχε 
τη θέση αυτή για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Παρά την κριτική που ασκείται στις 
μεθόδους διακυβέρνησης του τέως Προέδρου Ναζαρμπάγιεφ, υποστηρίζεται 
πως αυτός κατάφερε να σταθεροποιήσει το Καζακστάν μετά τη διάλυση 
της ΕΣΣΔ, αναπτύσσοντας οικονομικές πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης του 
ορυκτού πλούτου της χώρας, διατηρώντας καλές εμπορικές και διπλωματικές 
σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά και οικοδομώντας νέες σχέσεις με άλλες 
περιφερειακές και δυτικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα άμβλυνε τις διαφορές 
λόγω εθνοτικής ετερογένειας στο εσωτερικό του πληθυσμού (Καζάκοι, Ρώσοι, 
Ουζμπέκοι, Ουιγούροι, Τατάροι, μεταξύ άλλων). Όμως, ένα κύμα διαδηλώσεων 
δυσαρέσκειας τόσο εναντίον του ίδιου όσο και κατά της γενικότερης κατάστασης 
ανελεύθερης παγίωσης του κύκλου του στην πολιτική σκηνή της χώρας, το 2019, 
τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τη θέση του Προέδρου. Ωστόσο, αυτό δεν 
σήμανε τη λήξη της επιρροής του στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις 
της χώρας, καθώς όχι μόνο ήταν ο βασικός ρυθμιστής των δικτύων εξουσίας, 
αλλά κατείχε και την εξαιρετικής σημασίας θέση του Προέδρου του Εθνικού 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα, ούτε ο ίδιος απέκρυψε το γεγονός πως είχε 
επιρροή στην κατανομή προσώπων της αρεσκείας του σε θέσεις κυβερνητικές: 
«Καθήκον μου τώρα είναι να διευκολύνω την άνοδο μιας νέας γενιάς πολιτικών 
που θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει στη χώρα», 
δήλωνε μετά την απόσυρσή του (BBC, 19/04/2019).
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Πράγματι, στις εμβόλιμες εκλογές του 2019, νικητής ήταν ο επιλεγμένος 
από τον Ναζαρμπάγιεφ, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ, του διαχρονικά 
μεγαλύτερου και κυβερνώντος κόμματος της χώρας Nur Otan (Φωτεινή 
Πατρίδα), προσωπικότητα κύρους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, 
αποπυρηνικοποίησης και εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. 
Ένα από τα πρώτα βήματα του νέου Προέδρου ήταν η μετονομασία της 
πρωτεύουσας Αστάνα σε Νουρ Σουλτάν, προς τιμήν του προκατόχου του. 
Αυτή η φαινομενικά συμβολική μόνο πρωτοβουλία είχε ουσιαστικές πολιτικές 
προεκτάσεις, καθώς επιβεβαίωνε πως δεν είχε επέλθει πραγματική πολιτική 
μετάβαση και η ανελεύθερη δημοκρατία των ελίτ παρέμενε καλά ριζωμένη. 

Η δυσαρέσκεια των πολιτών οξυνόταν, ειδικά στις τάξεις της νεολαίας, και 
αναδεικνυόταν ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για δίκαιες και διαφανείς 
εκλογές, ουσιαστική αντιπολίτευση και έλεγχο της ηγεσίας, εξυγίανση και 
εκσυγχρονισμό των θεσμών, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(βασικά ζητήματα είναι, μεταξύ άλλων, η ανελευθερία λόγου, ο μεγάλος 
αριθμός πολιτικών κρατουμένων, τα βασανιστήρια στις φυλακές, η παιδική 
εργασία στην επαρχία και οι διακρίσεις και βιαιοπραγίες εναντίον της LG-
BTQI+ κοινότητας), αλλά και για απεγκλωβισμό του κρατικού μηχανισμού 
από την οικονομία του πετρελαίου και της ηγεμονίας των ενεργειακών, 
επιχειρηματικών και τραπεζικών λόμπι.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κυβερνητικής και ευρύτερης κρατικής 
οργάνωσης του Καζακστάν που αποδείκνυε, μέχρι πρόσφατα, την 
εξακολούθηση της κυριαρχίας του Ναζαρμπάγιεφ είναι η τοποθέτηση σε 
νευραλγικές θέσεις «υψηλής» πολιτικής προσώπων του στενού του κύκλου. 
Ένα από τα βασικότερα αυτά πρόσωπα, πέρα από τον τωρινό Πρόεδρο 
Τοκάγιεφ, είναι ο Καρίμ Μασίμοφ, πρώην Πρωθυπουργός, επικεφαλής 
πολλών υπουργείων διαδοχικά και τελευταία των μυστικών υπηρεσιών. Άλλα 
πρόσωπα διαφύλαξης της ισχύος του Ναζαρμπάγιεφ είναι ο Γραμματέας 
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ασέτ Ισεκέσεφ, ο πρώην υπουργός 
Ενέργειας Βλαντιμίρ Σκόλνικ, ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Ασφάλειας και ανιψιός του Ναζαρμπάγιεφ, Σαμάτ Αμπίς, αλλά και η 
μεγαλύτερη κόρη του πρώην Προέδρου Νταρίγκα Ναζαρμπάγιεβα, η οποία 
διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Μασίμοφ4.
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2  Η Ναζαρμπάγιεβα είναι μία από τις πολλές δεκάδες προσώπων της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του 
Καζακστάν που είναι καταγεγραμμένα στις λίστες των Pandora Papers για offshore εταιρίες, γεγονός που 
επιβεβαιώνει το υψηλό ποσοστό διαφθοράς της χώρας (ICIJ, 2021).
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Η εξέγερση των περασμένων εβδομάδων, που συντάραξε στον πυρήνα 
της την εξουσία στο Καζακστάν, ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς 
διαδηλώσεων που ξεκίνησαν πριν από περίπου μία δεκαετία, όπως οι αγώνες 
εργατών στην πετρελαϊκή παραγωγή στην πόλη Ζαναοζέν το 2011 και οι 
διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις ενάντια σε νομοσχέδιο που επέτρεπε την 
ενοικίαση αγροτικής γης από ξένους επενδυτές (καθώς θεωρήθηκε πως 
στόχος ήταν η διευκόλυνση της κινεζικής παρουσίας) το 2016. Το 2019, η 
νέα γενιά Καζάκων διεκδικούσε το «τέλος της δικτατορίας» και έλεγε πως 
«έχει επιλογή». Οι τωρινές ταραχές ενσωματώνουν ένα σύνολο αιτημάτων 
για μεταρρύθμιση, δικαιοσύνη, διαφάνεια και έλεγχο, με συνθήματα όπως 
«οι παλιοί πρέπει να φύγουν!», «ξύπνα, Καζακστάν!», «έξω ο Γέρος!» να 
κυριαρχούν. Χιλιάδες ήταν οι διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα 
τις βίαιες και θανατηφόρες συγκρούσεις στο Αλμάτυ. 

Ο Πρόεδρος Τοκάγιεφ, ακολουθώντας την τακτική του Ναζαρμπάγιεφ, 
διέταξε την αστυνομία να πυροβολήσει για να σκοτώσει, δίχως 
προειδοποίηση, κηρύσσοντας τμήματα της χώρας σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Οι επισήμως καταγεγραμμένοι νεκροί ανήλθαν σε περίπου 230, 
ενώ οι κρατούμενοι και οι τραυματίες σε πολλές χιλιάδες. Παράλληλα, 
εξαπολύεται ένας πόλεμος πληροφορίας ενάντια στους διαδηλωτές. 
Η διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των διαδηλωτών κατέστη σχεδόν 
αδύνατη, ενώ ψευδείς ειδήσεις και στρατευμένα ή αυτοματοποιημένα 
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αποκαλούσαν εγκληματίες 
και τρομοκράτες, σε μια προσπάθεια απονομιμοποίησης της εξέγερσης. 
Αναπαράγονται, παράλληλα, οι αφηγήσεις –και από την κυβέρνηση, αλλά 
και από τη Ρωσία και τους συμμάχους της– πως είναι πιθανό στις αρχικά 
ειρηνικές διαδηλώσεις να διείσδυσαν πυρήνες ισλαμιστών εξτρεμιστών –
με την επάνοδο του ISIS στο γειτονικό Αφγανιστάν να λαμβάνεται υπόψη– 
και, επίσης, πως ενεπλάκησαν μισθωτοί ένοπλοι απεσταλμένοι από ξένες 
δυνάμεις που επιθυμούν να αποσταθεροποιήσουν το Καζακστάν και τη 
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ρωσική επιρροή. Δεν έχει προς το παρόν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αλλά αυτό 
που διαφαίνεται από την κυρίαρχη αφήγηση είναι πως το βαθιά ριζωμένο 
καθεστώς δεν διατίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες (πέραν της μείωσης 
της τιμής του υγραερίου) και επικεντρώνεται σε πιθανούς εξωτερικούς 
ή εσωτερικούς εχθρούς. Παράλληλα, ο Πρόεδρος, φοβούμενος πως 
επρόκειτο για απόπειρα πραξικοπήματος υποκινούμενου από αντίπαλες 
εγχώριες δυνάμεις, προχώρησε σε μια σειρά απομακρύνσεων του ίδιου 
του Ναζαρμπάγιεφ και προσώπων του κύκλου του, δίχως αυτό να σημαίνει 
την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος5. Το γεγονός αυτό μαρτυρά τους 
έντονους κραδασμούς στα θεμέλια των σχέσεων μεταξύ των ίδιων των ελίτ 
της χώρας.

Ως μέλος της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), η 
κυβέρνηση του Καζακστάν κάλεσε την οργάνωση να αποστείλει δυνάμεις 
για να στηρίξουν το σχέδιο καταστολής των διαμαρτυριών. Πράγματι, με 
άμεσες διαδικασίες ο οργανισμός συλλογικής ασφάλειας ορισμένων πρώην 
σοβιετικών κρατών αποφάσισε την αποστολή 2.500 ανδρών για «διατήρηση 
της ειρήνης», με βάση το άρθρο 4 του καταστατικού του, όπου ορίζεται 
πως σε περίπτωση επίθεσης ενάντια σε ένα κράτος μέλος ο οργανισμός 
θα αποστέλλει βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής. Τα 
στρατεύματα παρέμειναν για λιγότερο από μια εβδομάδα στο Καζακστάν, 
έχοντας συμβάλει στην κατάπνιξη της εξέγερσης. Η πρώτη ενεργοποίηση 
του μηχανισμού συλλογικής ασφάλειας από την ίδρυσή του το 1992, 
φέρνει σε αμηχανία τους αντιπάλους τη Ρωσίας, καθώς φάνηκε και πάλι 
η ενεργή πρόθεσή της να διατηρήσει και να αυξήσει την ισχύ τους στον 
πρώην σοβιετικό χώρο. Αδιαμφισβήτητα, η Ρωσία, ως βασικό μέλος της 
ΟΣΣΑ, έδειξε πως μπορεί να ασκήσει πολιτική στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας και με βάση το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, το 
βήμα αυτό αναθερμαίνει τις σχέσεις των κρατών μελών της Οργάνωσης, 
πόσο μάλλον του Καζακστάν και της Ρωσίας. Με τις μνήμες των μαζικών 
διαδηλώσεων στη Λευκορωσία ακόμη νωπές και με την αναζωπύρωση της 
αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Ρωσίας στα ουκρανικά σύνορα, η αντιπαλότητα στον 
τομέα της διπλωματίας της ασφάλειας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας ή ΟΣΣΑ 

5  Σημαντικότερη είναι η απομάκρυνση του Ναζαρμπάγιεφ από το εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Απομακρύνθηκαν, 
επίσης, οι προαναφερθέντες Αμπίς και Μασίμοφ, ο οποίος κατηγορείται για εσχάτη προδοσία.
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φαίνεται να οξύνεται. Το Καζακστάν αποτελεί περίπτωση που αμφισβητεί 
τις προοπτικές του ΝΑΤΟ σε τέτοιου είδους επεμβάσεις και πρωτοβουλίες 
στην ευρύτερη περιοχή. 

Στον τομέα της ενέργειας και της οικονομικής συνεργασίας και διπλωματίας 
γενικότερα, το Καζακστάν, επί Ναζαρμπάγιεφ, ακολουθούσε μια λογική 
εξισορρόπησης ρωσικών, κινεζικών και αμερικανικών συμφερόντων. 
Έδινε έμφαση και σε περιφερειακούς οργανισμούς συνεργασίας, όπως 
η Ευρασιατική Ένωση και ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, 
ενώ διατηρούσε και συνεργασία με το ΝΑΤΟ, κυρίως στον τομέα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Μένει να φανεί αν ο Τοκάγιεφ θα 
επιλέξει ή θα καταφέρει να διατηρήσει την ισορροπία αυτή στα εσωτερικά 
πράγματα και στην εξωτερική πολιτική, μιας και η άμεση έκκληση σε βοήθεια 
από το ΟΣΣΑ έκανε πολλούς να αναρωτηθούν μήπως δεν έχει τη στήριξη 
του εθνικού στρατού.

Τέλος, η επικέντρωση στις αντιπαραθέσεις και τα συμφέροντα των ισχυρών 
και περιφερειακών δυνάμεων γύρω από την εξέγερση στο Καζακστάν 
υποβαθμίζει τη βαρύτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός της 
χώρας. Η εξέγερση δεν ξεπήδησε ως διά μαγείας, ήταν το απαύγασμα 
πλήθους διαδηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών. Η βίαιη και αιματηρή 
καταστολή της αναδεικνύει τον μακρύ δρόμο που μένει ακόμα να διανυθεί 
προς την κοινωνική δικαιοσύνη. Αν τα αιτήματα των πολιτών της χώρας 
δεν ικανοποιηθούν, δεν θα υπάρξει ουσιαστική επίλυση της μακροχρόνιας 
κρίσης, ούτε θα επέλθει σταθερότητα στο Καζακστάν.
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